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BİRÜNİ VE ZAMANI 

4 Eylül 973 yılında Ban Harezm'in başkenti Kat şehrine1 bağlı bir köyünde 
veya bizzat başkentin bir kenar mahallesinde, muhtemelen fakir bir ailenin ço
cuğu olarak dünyaya gelen bir bebeğin, yıllar sonra adını tarihe altın harflerle 
kazıttıracak, allameler allamesi, üstatlar üstadı olacağını o zamanlar kimse tah
min bile edemezdi. 

Ban dillerinde Alberuni veya Üstad Aliboron şeklinde geçen, Türk ve İslam 
dünyasında kısa adıyla "BirürıI" olarak bilinen Ebü Reyhan Muhammed b. Ah
med el-BirünI'den başkası değildi bu çocuk. Ondan yedi yıl sonra da Kanun 
adlı eseri aln asır boyunca Avrupa'da ders kitabı olarak okutulan ve Avicenne 
diye tanınan İbni Sina dünyaya gelecek; bu iki alun insan, hem içinde yaşadık
lan bölgeyi, hem de dünyayı aydınlatacak, ama her ikisi de cahil ve kültürsüz 
hükümdarlann hışmına çarpılacak veya adeta tutsakları olacaklardı. 

BirünI'nin hayatı hakkında esasen bildiklerimiz çok fazla değildir. İsmine 
baktığımızda babasının Ahmed adında birisi olduğu anlaşılıyor. Annesinin adı 
ve kimliği ise belli değil. Babasının ne iş yaptığı da bilinmiyor. Bir tacir veya 
bir çiftçi yahut bir devlet memuru olma ihtimali yüksek. Ama Birüni: yıllar 
sonra yazdığı bir şiirinde "Babamı tanımadım ki, dedemin kim olduğunu bile
yim" dediğine göre, babası ya BirürıI'nin doğumundan kısa süre sonra veya he
nüz doğmadan önce ölmüştür. Çünkü bazı kaynaklarda anasının çölden "sak
savul" ağacı toplayıp satarak oğlunu büyüttüğünden söz edilmektedir. Hatta 
BirürıI'nin bizzat kendisi, 

demektedir. 

c.,..ı.h..:JI �L...o.. _;..ı.lt J J � y.ıl )\.ı � � ...ı-ıl .,,.ıı 
Terbiyesiz ihtiyar Ebfı. Leheb gibiyim ben 

Odun taşıyan2 bir kadındı annem de zaten 

Şimdiki Şahabbas Veli. 
2 Bilindiği gibi Kur'an'da Ebu Leheb'in kansının cehennemde kocasının ateşi için odun 

taşıyacağı anlatılır. Birünl de annesinin ne i.ş yaptığinı anlatmak için böyle bir benzet
meyi tercih etmiş, ama elbette iyi bir benzetme değil. 



10 MAZİDEN KAlANLAR 

Birüni'nin ilk eğitimini nasıl ve kimlerden aldığı konusunda hiçbir kayıt 

yok İlk hocasmm adı bilinmeyen bir Hıristiyan olduğu şeklindeki kayıttan,3 -

çünkü daha somaki Hıristiyan hocasının adı bilinmektedir, - o kişinin Birüni'ye 

okuma yazma öğreten kişi olduğu sonucu çıkanlabilir. Bununla birlikte kimi ka

yıtlarda astronom ve matematikçe Ebü Nasr el-Marısur'dan ve Hıristiyan İsa b. 

Yahya el-Mesihi'den ders aldığı belirtilmektedir. Fakat bugünkü dille ifade ede

cek olursak "bir ansiklopedist" olan Birün1'nin derya gibi bilgileri yalnızca iki 

hocadan iktisap ettiğini düşünmek yanlış olur. Belki başka kişilerden de ders 

almıştır, ama onlann kimliğini maalesef bilmiyoruz. 

Bi.rQni'nin yaşadığı dönemde elyazması eserler çok pahalı olduğu için, genç

lik yıllannı sıkıntıyla geçiren ve baba desteğinden mahrum olan bir delikanlının 

bu kadar çok eseri gözden geçirmesi için anlan bulabileceği bir kütüphanenin 

müdavimi olması gerekirdi. O dönemlerde kütüphane yalnızca hükümdarlann 

ve prenslerin saraylannda vardı. Elyazması eserlerin orijinal nüshalan da ora

larda bulunurdu. Çünkü bir alimin veya şairin yazdığı eseri önce "velinimeti" 

durumundaki hükümdara veya himayesine girdiği prense ithaf etmesi bir gele

nek halini almıştı. Zaten Birüni'nin de "çocukluk döneminde yani henüz tam 

delikanlılık çağına girmediği günlerde saraya şifalı otlar ve ilaçlar getiren yaşlı 

bir Türkmen doktordan" söz etrnesi,4 onun sarayla ve saray kütüphanesiyle te

mas halinde olduğunu göstermektedir. Büyük ihtimalle hocalarından olan Ebü 

Nasr el-Mansur b. Ali b. Irak'ın sarayla iç içe olması ona saray kütüphanesine 

giden yolu açrnıştır.5 Öbür türlü meteliksiz bir gencin bu kadar ki.tabı bulup 

tetkik etmesi mümkün değildir. 

Birürıl 22 yaşına bastığı sıralarda Batı Harezm Doğu Harezm'in saldırısına 

uğramış ve Batı Harezm hanedanının varlığı ortadan kalkmıştır ki, BirünI'nin 

korkulu, endişeli ve çileli günlerinin de başlangıcı olmuştur. Çünkü bir hane

danı ortadan kaldıran rakip hanedanın yapacağı ilk iş, saray ehlini ve sarayla 

3 Abdulkerim S. El-Cundi, "Tercümetü'l-Biıi'ı.ni'', El-Kanun el-Mesudi'nin baş kısmında, 
S. 11. 

4 Aydın Sayılı, Doğumunun 1000. Yılında Beyrüni, Beynlnt'ye Armağan, TTK, 1974, An

kara, s. 5. 

5 Nitekim Biıi'ı.rJ eserierinde zaman zaman hayatının bazı kesitlerini anlatırken buna işa
ret etmekte ve "Irak ailesi beni sütleriyle besledi. Mansur da beni yetiştirme görevini 
üzerine aldı" ve "Günlerimin çoğu bana verilen armağanlar ve tanınan ayncalıklarla 
renkleniyordu" demektedir. 
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iç içe alanlan ortadan kaldırmaktı. Böylece Harezm'i terk eden BirCım, bir süre 
gizlenmek zorunda kalmış, kendisine yeni bir yurt aramaya başlamış; bir ara 
şansını Tahran civanndaki Rey şehrinde Büveyhıler yanında denemeye kalkış

mış, ama onlarla beyhude vakit geçirdiğini anlaması uzun sürmemiştir. Çünkü 
Büveyhiler dağlı bir hanedan olarak ilme ve ilim adamlanna değer verecek kabi
liyette insanlar değillerdi. Bu yüzden BirCınt, fazla vakit kaybetmeden Curcan'da 
Şernsü'l-Meal1 Kabüs b. Veşmgir'e sığınmış ve yaklaşik altı yılını onun sarayında 

geçirmiştir. Bazıları eserlerinin ilki olan "El-Asar el-Baqıye"yi yani elinizdeki 

eserini burada yazıp Veşmgir'e ithaf ettiğini söylerlerse de, bu doğru değildir. 
Çünkü hiçbir yazar aylar veya yıllar sonra kaleme alacağı eserlere atıfta bulu
namaz. Halbuki BirCım bu eserinde "bu konuda daha önce filan kitabımızda 
bilgi vermiştik" veya "bu konuda benim filan eserime bakılabilir" diyerek sekiz 

eserinin ismini vermektedir ki, bundan da El-Asar el-Baqıye"nin onun doku
zuncu eseri olduğu anlaşılmaktadır. Hatta belki on beşinci veya yirminci eseri 
idi. Bunu bilmek mümkün değil. Çünkü kendisi eserlerinin listeni verdiği mek
tubunda "Şunu da bilmen gerekir ki, saydığım kitaplann dışında gençlik dönemimde 
yazdığım, ama daha sonra daha geniş bilgi sahibi olduğum eserlerim de vardır On

lan asla atmadım ve küçümsemedim. Çünkü onlann tamamı benim çocuklanmdır 
İnsanlann büyük bir çoğunluğu kendi çocuklannın ve aile efradının meftunudur" de
mektedir ki, bundan elinizdeki eserde adlarını zikrettiklerinin dışında zikret
meye gerek görmediği bazı eser ve risalelerin "El-Asar el-Bakqıye"den önce ya
zılmış olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. 

BirCım, Kabüs'un Büveyhilerin saldmsı sonucu tahtını terk edip Samanllere 
sığınması üzerine, henüz 30 yaşındayken 1003 veya 1004 yıllan arasında tekrar 
Harezm'e dönmüş ve Harezmşah Me'mun b. Me'mun'un açtığı medresede ders 
vermeye başlamıştır. Şeyhurreis İbni Sina ve meşhur Arap tarihçisi İbni Miska
veyh de aynı medresede ders vermekteydi. İşte BirCınI'nin yaşça kendisinden 
küçük olan İbni Sina'yla tanışması da bu vesileyle olmuştur. BirCınI, Harezm'in 
Gazne sultanı Mahmud tarafından 1017  tarihinde fethine kadar Harezmşah'ın 
himayesinde kalmıştır. 

Birçok kaynakta onun hayatını yalnızca ilimle uğraşarak geçirdiği söylenirse 
de, bu doğru değildir. BirCım, Me'mun b. Me'mun öldürülünceye kadar devlet 
işleriyle uğraşmış, ona danışmanlık yapmış, saltanat entrikalanna şahit olmuş
tur. Nitekim kendisi "El-Müsamere ft Ahbar Havarizm" adlı eserinde buna işaret 
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eunekte "Ama vatanımda devlet işlerine hanşmah zorunda kaldım. Bunun için bu
dalalar beni kıskanırken, bilgeler halime aadı" demektedir. BirünI'nin sözü edilen 
bu eseri, daha sonra Ebu'l Fazl el-Beyhaki tarafından meşhur eserinde Harezm

şahlan anlaurken faydalandığı yegane kaynaktı. (Daha aşağıya bkz.) 

Bazı kaynaklarda BirünI'nin Harezm'in Gazneliler tarafından fethinden sonra 
Hindistan'a gidip yaklaşık on yılını orada geçirdiği, döndükten sonra Sultan Mah
mud tarafından Gazne' de alıkonulduğu ve 44 yaşında Gazne sarayının hizme
tine girdiği belirtilmekte ise de, bu doğru değildir. Çünkü BirürıI'nin Hindistan 
hakkında yazdığı eserlerin telif tarihiyle örtüşmemektedir. 

Gönülsüz de olsa Gazneli Mahmud'un hll:rıayesine girmesi, Birünl'nin haya
tında yeni bir sayfanın açılması demekti. Çünkü önünde büyük bir kapı açılmıştı. 
Sultan Mahmud, kendisi cahil bir hükümdar olmakla birlikte, alimlerin ve şa
irlerin kadrini ölçebilen bir kişiydi. Zaten geleceğin hükümdan veliaht Şehzade 
Mesud'un eğitimini de Birünl'ye havale etmişti. Nitekim daha sonra Sultan Me
sud ve oğlu Mevdud BirünI'ye saygıda kusur göstermeyeceklerdi. 

Birüni, Karahanlılan pek sevmezdi; Gazneli Mahmud'u yani Gaznelileri de 
pek sevdiği söylenemez. Çünkü hem Karahanlılar ve hem de Gazneliler aslen 
Türklerin Karluk boyundandı. Bu dahi onun Peçenek veya Oğuzlardan olduğu 
konusunda bir karine teşkil edebilir. Öyle veya böyle, Birüni, Gaznelilerin hi
mayesine girdiği tarihten itibaren istikrarlı bir hayata kavuşmuş, eserlerinin çok 
büyük bir kısmını onlann saltanatı döneminde yazmış; madenlerin özgül ağır
lıklannın bulunmasıyla ilgili keşfini onlar zamanında gerçekleştirmiş; rasathane
sini onlar döneminde geliştirmiş ve ekonomik yönden bir sıkıntı çekmediği gibi, 
kaynak yani ilmi eserler temin etme konusunda da bir zorluk yaşamamıştır. 

Birüni'nin bilim adanılan ve haik arasındaki lakabı "üstad"dı. Fakat onun 
Gaznelilerin himayesine girdiği dönemlerde, doğduğu Afşane köyünü yakıp 
kül ettiği, kütüphanesini ateşe verdiği için Gazneli Mahmud'a düşmanlık bes
leyen ve onun davetine icabet etmemek için köşe bucak kaçıp saklanan, "Şey
hurreis" lakaplı İbrıi Sina ile Harezm'in Gaznelilerin eline düşüşüyle birlikte yol
lan ayrılrrn.ş, arna mektuplaşarak haberleşmeyi sürdürmüş, ilmi münazaralannı 
mektup teatisiyle devam ettirmişlerdir. Bununla birlikte zamanın iki güneşi, iki 
kadirdam arasında.-k:i mektuplaşmalar pek de samimi bir hava içinde geçmiyor; 
karşılıklı acı tenkitler bu yazışmaların özünü teşkil ediyordu. Ashnda bunlan 
o dönemin iki ordinarius profesörünün akademik polemikleri olarak kabul et
mek gerekir. Birüni, İbrıi Sina ve Gazneli Mahmud dönemini, ilimle saltanatın, 
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kılıçla kalemin mücadelesini en iyi yansıtan tarihi roman, merhum Özbek ya
zar Adil Yakubov'un "Köhne Dünya" adlı romanıdır.6 

Üstad'ın ölüm tarihi konusunda bazı ihtilaflar var ise de, 79 veya 81 yaşın
dayken, Gazneli Devleti'nin son nefesini vermek üzere olduğu günlerde dünya 
ile vedalaştığı bilinmektedir. Ama ölüm tarihi kesinlikle Gazneli Mahrnud'dan 
sonradır. 

Bmım:'nin Etnik Mensubiyeti 

Önemli tarihi kişileri, büyük kumandanlan, bilim adamlannı, şairleri sahip
lenmek, anlan kendi halkından sayarak gururlanmak, yalnızca içinde bulundu
ğumuz günlerin değil, geçmişteki ha1klann da iflah olmaz hastahklanndan biri

dir. Bu yüzdendir ki, Biruni Perslere göre Pers yani Acem, Türklere göre Türk, 

onu Türklere yakıştıramayan bazı garazkar Kürtçülere göre7 Soğd asıllıdır. Av-

6 Bu roman D. Ahsen Batur tarafından Çağatay Türkçesinden (Özbek lehçesinden) Tür
kiye Türkçesine aktanlmış, uçüncu baskıdan sonra dördüncü baskısı 1leri Yayınlan'nca 
"lbni Sina" adıyla yeniden yayınlanmıştır. 

7 Orneğin Türk kelimesinden adeta nefret eden Faik Bulut "Horasan Kimin Yurdu" adlı 
eserinde, sanki Minorsky'nin her sözü peygamber sözüymuş ve doğruymuş gibi "Soğdca, 
Türkçenin tesirinde kalmış lrani lehçedir; ünlü Islam alimlerinden el-BirünI'nin ana
dilidir" sözüne sanlmakta ve şöyle devam etmektedir: "Maveraünnehir'in yukan hav

zasındaki Harezm ülkesinde yaşayan bu halk hakkında, ünlü Islam bilgesi el Birünl 
"Ayn dilleri olup, Harizmceyi 13. yüzyıla kadar koruyabildiler. Harizmlilerin bu diyara 
ne zaman yerleştikleri belli değildir Ancak bu kavim Iran ağacının dallanndan biridir 
Türklerle yakın ilişkileri vardır" diyor" dedikten sonra bir de kaynak gösteriyor: Bkz. 

El Birünl, El-Asar'ül Bakiye, s. 47. 
Bu şahsın Birünl'nin eserinin sayfasını dahi vererek naklettiği alıntıda "Bu kavim 

İran ağacının dallanndan biridir" cümlesinin dışındakilerin tamamı kendi uydurma
sıdır ve metnin orijinalinde böyle bir şey yoktur. Çünkü metnin orijinali şu şekilde: 
"Harezmlilcre gelince, her ne kadar büyük Pers ağacının bir dalı iseler de, yılın başlangıcı ve · 

ilave beş günün dağıtımı konusunda Soğdiyanlan taklit etmektedirler Harezmlilerin kullan

dık/an ay isimleri şunlar.." Ama kendi kafasından uydurma kısımlann en korkunç tarafı 
ise Birünl'ye ağzından gelecek konusunda bir kehanette bulunmasıdır. BirürıI 1048'de 

öldüğı:ıne göre nasıl olurda eski Harezmce'nin 13. Yüzyıla kadar varlığını koruduğunu 
söyleyebilir. Acaba diyorum, Bırünl birkaç asır sonra mezanndan kalkıp kitabına ilave 

yaptı da, bu nüsha da yalnızca Faik Bulut'un elinde mi bulunuyor? Böyle bir durumda 
onun Minorsky'nin ağzından aktardığı sozün doğruluğı:ına nasıl inanalım7 Bu ve ben
zeri kişilerin söyledikleri, nasıl olsa Türkiye'de herkes aptal, kimse benim söylediğimin 
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rupalı bilim adamlamıın çoğu da - muhtemelen Türklere duyduklan antipati 

sebebiyle, - BirünI'yi Pers asıllı gösterirler. 

Geçmiş dönemlerde yaşamış sıradan bir insan, isterse bir hükümdar veya bir 

şair yahut bir ilim adamı vs. her kim olursa olsun, onun etnik mensubiyeti hak

kında hüküm verebilmek için bazı kriterlerin göz önünde tutulınası gerekir. 

a) Ya söz konusu kişi, kendi dilinden veya kaleminden etnik mensubiyetini 

tanışmaya mahal bırakrnayacak şekilde açık bir surette belirtmiş olmalı; 

b) Ya çok güvenilir bir veya birkaç kaynakta bu hususa işaret edilıneh; 

c) Ya da söz konusu kişinin etnik mensubiyetiyle ilgili verilerin ağırlık yönü 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

Doğrudur; gerek elinizdeki bu eserde ve gerekse diğer eserlerinde Biruni:, 

kendi etnik mensubiyeti hakkında herhangi bir sarih ifade kullanmamıştır. Daha 

doğrusu, bugüne kadar bulunan 20 civanndaki eserinde bu konuda açık bir ta

nımlama yoktur. Halbuki BirünI'nin 180 civannda eseri olduğu bilinmektedir 

ve belki bu kayıp eserleri bulunmuş olsaydı, muhtemelen birinde etnik men

subiyeti konusunda sarih bir kayıt düşmüş olabilirdi. 

Yazımızın giriş kısmında da belirttiğimiz gibi, BirünI, yazdığı bir şiirde 

� U.Jl=. Lb.4.ll\.J ..:.......l .J � ·� �I_,_! � l.fi\:ı.J 

""ı � :ıı ��uy:.\ w,ıs .J �Y'-"' ���uy:.\� :ıı 

Şiirini diz.derimde bildiğimce yad ederken 

Vallahi bilmiyorum kimim ben gerçekten 

Çünkü bilmiyorum ki kimdir benim dedem 

Dedemi nasıl bilirim, babamı tanımamışken 

diyerek, etnik kimliği konusunu muğlak bırakmaktadır. Ama bazılannın iddia 

ettiği gibi onun Pers veya Harezmli olduğu iddiası yüı.e bizzat BirünI'nin eserle

rinde Persler ve Harezmliler hakkında söylediği sözlerle çürütülmektedir. 

doğru olup cılmadığmı tahkik etmez, kimse kitabın cııijinaline bakıp da yalan soyleyıp 
soylemediğimi, uydurup uydumıadığımı ortaya çıkarmaz diye düşunmenin mahsu
lüdür. Bir Turk bilginini başka bir halka imisap ettirmek için bile olmadık sahtekarlık 
yoluna başvuran insanlann, hele bir de Kürt olmayan birini Kurtlere intisap ettirmek 
içirı neler yapabileceklerirıi okuyucu kendisi takdir etsirı. Etnik kin, bu irısanlann gö
zünü karartmış, akıllannı başlanndan almış galiba. 
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Doğrudur; Birürıl'nin doğup büyüdüğü, ilk gençlik çağlannı geçirdiği dö
nemde şimdiki Harezm'de İranlılann bir tür uzantısı olan eski Harezmliler ya
şıyorlardı, ama bir yandan Peçenekler, bir yandan Guzlar ve diğer yandan Kay
lar veya Kayılar bölgeye çoktan sokulmuşlardı ve özellikle Birün1'nin doğduğu 

dönemde Batı Harezm'in başkenti olan Kat şehri Peçeneklerin hakimiyeti al
tındaydı. Gerçi Z. V Togan emin olmadığı için bunu açık bir dille ifade etmese 
de, BirünI'nin Peçenek asıllı olduğuna telmihte bulunrnaktadır.8 Çünkü eserle
rinde kullandığı Türkçe kelimeler (örneğin, ısı, tengiz, hız, ovbaş vs.) Peçenek 

ve Oğuz lehçesindeki müşterek kelimelerdir. 

Birünl'nin Acem ve Soğd asıllı olmadığının ikinci bir delili, kitaplannda Soğ
diyanlardan bahsederken kendi etnik mensubiyetiyle ilgili bir not düşmemesi; 
Acemlerden söz ederken "Farsça övülmektense, Arapça küfredilmeyi tercih 
ederim" demesidir. 9 Kaldı ki Birünl, "benim ana dilim ilim dili değildi; Farsça 
eski Pers hükümdarlannın efsanevi masallannı anlatmak için kullanılmaya ya
rayan bir dildir; bu yüzden eserlerimi ilim dili olan Arapçayla yazdım" diye
rek Pers ve Harezrnli olmadığım ortaya koymaktadır. Arapçayı bu kadar el üs
tünde tutmasına rağmen, elinizdeki eseri incelediğinizde göreceği..niz gibi, yeri 
geldiğinde Arap yazarlan da yerden yere vurmaktan kaçınmamıştır ve üste
lik bugüne kadar kimse de onun Arap asıllı olduğunu iddia etmemiştir. Kaldı 
ki kendisi de Arapça ve Farsçayı somadan öğrendiğini belirtmektedir. Bu du

rumda onun eserlerini İngilizceye çeviren Ed. Sachau'nun Pers milli duygula
nyla yoğrulduğu için Araplan hiç sevmediği10, Muhammed KazvinI'nin iddia 
ettiği gibi İran'a mensup olan her şeyi seven, hatta onlara iradesine hakim ola
mayacak derecede aşık halis bir İran milliyetçisi olduğu11 şeklindeki sözler biz

zat yazann eserlerinde kullandığı ifadelerle çürütülmektedir. 

Demek ki, BirünI, Soğd asıllı değildi. Harezmlileri Perslerin bir şubesi olarak 
nitelediğine göre Harezmli de değildi. Acemlere karşı tutumundan dolayı onu 
Pers kökenli saymak zaten mümkün değil. Araplann onunla ilgili bir iddiası 
olmadığına göre, geriye tek bir ihtimal kalıyor ki, o da BirünI'nin Türk asıllı ol
duğudur. Çünkü o dönemde o bölgede bu saydıklanmız dışında yaşayan başka 

8 ZV Togan, IA., Birü.ni maddesi, "2/636. 
9 Age., 665. 
10 Sachau, The History of Ancient Nations, s. xxvıı. 
1 1  Togan, agm , IA, "2/635. 
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bir halk yoktu. Soğdiyanlar Göktürklerden itibaren tarih kitaplarnı.da pek zikre

dilmezler. Araplar vaktiyle o bölgeyi fethetmekle birlikte etnik bir varlıklan söz 
konusu değildir. Türklerin gelişiyle birlikte Acemler geriye doğru atılmış, eski 

Hareznıliler de hızlı bir şekilde erimişlerdir. Dolayısıyla Birü.rıI'nin mensup ola

bileceği tek halk Türkler kalmaktadır. Türk olduktan soma Peçenek veya Oğuz 
veya Kay yahut Kayı veyahut Kıpçak olmasının pek de bir öneıni yoktur. Tüm 
bunlara rağmen, bağnazlığı bir yana bırakırsak, hakim halklar arasında başka 
azınlıkların koloni halinde varlığını. devam ettirdiğini göz önünde bulundurdu

ğumuzda, Birunl'nin Türklerin dışında başka bir halka mensup olması da el

bette mümkün; ama gerek kendi ifadelerinden ve gerekse tarihl kronolojiden 
anladığımız kadanyla onun etnik kökenini Türklerden başka bir halka bağla
manın mannklı bir izahı yok gibi görünüyor. 

Birfuıi mi, Beyrftni mi? 

Diliınizde yaygın biçimde Biruni: şeklinde yazılan bu ismin doğrusunun 

BeyrünI olduğu ileri sürülmekte, buna delil olarak da Z. V Togan tarafından 

bulunup tanıtılan Tahdid Nihaya.ti'l EmCi.kin (Coğrafi Sınırlann Tespiti) adlı elyaz

ması eserin başında kelimenin "BeyrünI'' şeklinde harekelendiği belirtilmektedir. 12 

Yıne Aydın Sayılı'nın kaydına göre eser Birü.nI'rıin henüz hayatta olduğu yıllarda 

istinsah edilıniştir ve muhtemelen BirunI'nin kendi hattı değildir. Birun sözcü

ğünün o yıllarda beynın şeklinde telaffuz edildiği de ileri sürülmektedir ki, im

kan haricinde değildir. Çünkü tüm halklann dillerinde kelimelerin söyleniş ve 

yazılışlan zaman içinde değişikliklere uğrar. Örneğin daha önce "eczaharıe" şek

linde yazdığımız kelimeyi şimdi "eczane" olarak yazıyoruz. Nitekim daha önce 

adı Havarizm olan bölgeye bugün Harezm diyoruz. Belki de Farsça aslı "bey

run" olan kelime zaman içirıde "birun" şeklini alrrnştır. 

Yakut el-Hamevi, Mı1cem el-Udeba. adlı eserinde şöyle der: "Onun adı Mu

hammed b. Ahmed Ebu'r-Reyhan el-BeyrünI el-Havarizmrdir. Beyrüni: demek 

"berranI" (dışandaki) demektir. Çünkü 'beyrün'un Farsçadaki anlamı budur. Bazı 

ileri gelenlere Birüni:'yi sorduğumrb "Onun Havarizm'de çok az kaldığını, Ha

varizm halkının gurbete gidenlere, gariplere 'beyrünl' dediğini" anlattılar. Ama 

sanıyorum şehir dışında yaşayanlardan olduğu için böyle denilıniştir."13 

12 Sayılı, agm., s. 6. 
1 3  El-Kanun el-Mesudi'nin giriş kısmına atfen, l/l 7. 
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Daha da tuhafı, aynı "birün" kelimesinin Osmanlı nüfus kayıt defterlerinde 

kullanılmış olmasıdır. Diyelim bir köyde filan aşirete mensup insanlar oturu
yorsa ve aralannda bir veya iki yabancı aile varsa, bunlar deftere "birün" yani 

'yabancı' kelimesiyle kaydedilmekteydi. Kaldı ki aynı kelime Osmanlı Devleti'nin 

idari teşkilatında Tanzimat'a kadar kullanılmış bir tabirdir. Osmanlı'da sarayda 

görev alanlara Enderun, devlet yönetiminde görev alanlara 'Birünl' denilmiştir. 

Birünilerin en büyüğü sadrazamdır vs .. 

Şu halde bu kelimenin ilk önceleri "beyrün" şeklinde kullanılırken, daha 

sonralan "birün" şeklini aldığı söylenebilir ve her iki şekilde yazılışı da doğru 

kabul edilir. 

Birftni'nin eserleri ve dili 
Bildiğimiz kadanyla Birün'i tüm eserlerini Arapça yazmış, bunlardan yalnız 

bir tanesini "Kitabu't-tefhim"i bizzat kendisi Farsçaya çevirmiştir. Yazarın eserle

rine geçmeden önce, kullandığı Arapça üzerinde biraz durmak gerekir. Elirıiz

deki kitabın acizane çevirmeni olarak Bin1nl'rün El-Kam1n el-Mesud'i, el-Asar 

el-Baqıye ve Kitab Ma Li'l-Hind'i orijirıallerinden, İndia ve Kitabu't-tefhim'i ise 

- elimde olmadığı için, - Rusça ve İngilizce çevirilerinden dikkatli bir şekilde 

irıceledim. 

Şunu diyebilirim ki, bir insan anadili olmayan bir dilde kitap yazıyorsa, o 

dili ne kadar iyi bilirse bilsin, mutlaka hatalar yapar ve ifade zorlukları çeker. 

Kargaya kendi yavrusu zümrüt-Ü anka gibi görünürmüş sözünde olduğu gibi, 

anadilinin dışında başka bir dilde kitap yazan kişiler, genellikle kendi yazdık

lannı çok doğru zannederler, ama söz gelimi kitap Arapça yazllmışsa, bir Arap 

onu okurken, kahkaha atmasa da, bıyık altından güler. Vaktiyle Mustafa Sabri 

Efendi'nirı Mısır' dayken kaleme aldığı dört ciltlik "Mevakıf el-Akl. .. " adlı ese

rinin bir bölümünü Türkçeye çevirirken, "Böyle de Arapça mı olurmuş!" di

yerek, hatta sinkafh sözler sarf ederek kitabı birkaç kez duvara fırlattığımı, af

fınıza sığınarak itiraf etmiş olayım. Kaldı ki, çoğumuz Türkçeyi konuşurken 

güzel konuşmamıza rağmen, elimize kalem aldığımızda birçok hatalar yapanz. 

Ahmet Rasim'in "beyaz kağıt belli korkutuyor .. " sözü tevekkeli söylenmiş bir 

söz değildi. Mesela merhum ProL Muhammed Hamidullah, yıllarını Fransa'da 

geçirmesirıe ve Kur'an-ı Kerim'i Fransızca'ya çevirmesirıe rağmen, yazdığı bir 
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eseri mutlaka Fransız bir dostundan gözden geçirmesini, dil hatalannı düzelt

mesini istermiş. 

Evet, Birüni'nin Arapçası akıcı ve tannan bir Arapça değil. Bununla bir
likte El-Asar el-Baqiyesinde kullandığı dil ile yıllar soma yazdığı El-Kanun el

Mesudl'de kullandığı dil arasında bariz farklar vardır ve iyiye doğru bir gelişme 
gözlenmektedir. Başta Z. V Togan olmak üzere birçoklannın ifade ettiği üzere, 
BirünI'nin kullandığı dildeki "garaibat" eserlerinin zevkle okunmasını engelle
diği gibi, kişiyi pek çok cümleyi birkaç kez okumak, bazen üzerinde derin de

rin düşünmek, bazen "hele biraz daha okuyayım, belki aşağı kısımlarda ne de
mek istediğini daha iyi anlanm" demek zorunda bırakmaktadır. Nitekim onun 
birkaç eserini İngilizceye çeviren Prof. Ed. Sachau da şöyle der: "Klasik bir fi
lolog, incelediği metni tam olarak anlayamasa dahi, Yunanca bir metni doğru 

olarak tetkik edebilir. Ama bir Arap dili uzmanı bunu yapamaz. Çünkü elyaz
ması bir eserin müellifinin demek istediğinin 4/3 nü anlayacak, döme birini ise 
kendi bilgisi ve konuya hakimiyetine dayanarak çıkaracaknr."ı4 

BirünI'nin eserlerine gelince, yapılan tespitlere göre irili ufaklı 180 eser ka
leme almış ve 13 000 sayfa15 (o da asgari olarak) yazmıştır ki, ilk eserini - tah
minen - 25 yaşında yazdığını var sayar ve 81 yaşında vefat ettiğini göz önünde 
bulundurursak, her gün ortalama iki varak yazı yazdığı ortaya çıkacaktır. BirünI, 
hiç evlenmemiş, hayannı bekar olarak tamamlamış; "elinden kslem hiç düşme

miş, başını kitap okumaktan hiç kaldırmamış ve dışanya yılda sadece iki kez, 
biri Nevruz'da, diğeri Mihrecan şenliğinde, ihsan elde etmek ve mürekkep al
mak için çıkmışnr."16 

Ne yazık ki "üstad"ın yazdığı kitaplardan çok ama çok büyük bir kısmı gü
nümüze yetip gelmemiştir. Bugüne kadar bulunabilenlerin sayısı 20 kadardır. 
Geriye kalanlan ya zayi olmuştur, ya da bilmem hangi kütüphanerjn tozlu raf
lannda kendilerirj keşfedip gün ışığına çıkartacak ilim ehlinin himmetli gay
retlerini beklemektedir. Bulunan eserlerin d�: tamamı tahkik edilip yayınlanmış 
değildir. Z. V Togan'ın üstadın kitaplanyla ilgili değerlendirme yazısı ve Ed. 
Sachau'nun El-Asar el-Baqıye'ye koyduğu "fihristi" orijirıalleriyle birlikte kita-

14 Sachau, The History, V1. 

1 5  Aydın Sayılı, agm, s .  8.  
1 6  Yakut el-Hamevt, Mucem el-Udeba, 5/127.-130, El-Kanun el-Mesudi'nin mukaddeme 

kısmına atfen. 
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bın sonunda kaynakça kısmında verilecektir. Ben en ziyade onun "Tahzjr min 

kıbel et-Türk" (Türklerden Gelecek Tehlike Konusunda Uyan) adlı kitabını bul
mak ve yayınlamak isterdim. Eğer bir gün bu kitabı bulunacak olursa, şimdiden 
okuyuculara onu mutlaka çevirip yayınlayacağınıa söz veriyorum. Muhtemelen 

o sıralar Karahanlılann nüfuslannm artması ve giderek güçlenmeleri, bu arada 
Kıpçaklann, Kaylann ve Oğuzların bölgeye sokulmaları Harezmlileri ve Gazne
lileri endişelendiriyordu. Muhtemelen Birü.ru bunu bir "Türk istilası" olarak de
ğerlendirmiştir. Diğerlerinden farklı olarak J acques Boilot'un "Birü.ru'nirı yapıt
ları arasında birkaç tane roman da vardır. Ne yazık ki bunlar ele geçirilemedi. 
Birinirı adı Bamian'ın İki Putu' dur ve Afganistan' da bir dağın dik yamacındaki 
kayalara oyulmuş bir kadın ve bir erkek iki Budist heykeli konu edinmiştir" 
derken, 17 üstadın roman da yazdığı bilgisirıi nereden edirıdiğirıi belirtmemek
tedir. Gerçi onun Şerhu Divanı Ebi Temam adlı bir eser yazarak bu filozof şai
rin eserini şerh ettiğirıi, Muhtaru'l Eş'ar ve'l-Asar adında bir kitap yazdığını ve 
arada bir şiir de karaladığını biliyoruz, ama romancıhkla uğraştığım bilmiyo
ruz. Çünkü kendi eliyle hazırladığı kitap listesirıde Bamian'ın İki Putu yer al
maktadır, ama onun roman olup olmadığı konusunda herhangi bir işaret yok 
Üstelik bulunmayan ve inceleme imkanı olmayan bir eserin roman olduğunu 
söylemek içirı herhalde irısanın müneccim olması gerekir. 

Üstadın eserleri, konulan itibariyle değişik meseleleri ele almakla birlikte, 
ancak seçkin (elit) tabakaya hitap eden eserler olduğu içirı, avam arasında pek 
rağbet görmemiştir. Zamanının ordinaryus profesörü durumundaki bir kişi
nirı sıradan irısanlar içirı eser yazması veya sıradan irısanlann da onun yazdık
larım anlamalan zaten düşünülemezdi. "Yazdığı kitaplan.'1. bazılarının bir çok 
hesaplar ve büyük emekler sonucunda tertiplenmiş cetvelleri ve kendi zama
nında bile ulaşılması güç aynntılı yöresel bilgileri ihtiva etmesine karşılık, eser
lerinirı bir kısmı da Çin porseleninden Germenlerde demirciliğe kadar, ya
hut da Musevilerle Hirıtliler ve Soğdlular gibi bir çok kavimlerin takvimleri ve 
kutsal günleriyle bayramları, ya da çeşitli dil ve mahalli lehçelerde özel konu
lara ilişkin olarak kullanılan terimler gibi mütenevvi konulan ve olgu bilgile
ri..rü kapsamaktadır."18 

17 Bilim ve Ütopya, Eylül 2000, 5 .  75, 5 .  16. 
18 Aydın Sayılı, agm., 5.  8-9. 
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Ancak, burada iki nokta üzerinde durmak gerekiyor. Birincisi, çok kitap 

yazan yazarlann hemen tamamında görüldüğü gibi, BirünI' de de tekrarlar bir 
hayli fazladır. Bir örnek vermek gerekirse, çeşitli halklann kronolojileri, bayram

lan, festivalleri, ibadetleri vs. ile ilgili olarak elinizdeki eserde anlattıklan şeyle

rin hemen hemen tamamını, çok az farkla El-Kanun el-Mesudı:'de bulabilirsi

niz. Çok kitap yazan insanlann kaçınılmaz kaderi budur ve bunun istisnası da 

yoktur. Çünkü eline kalem almadan çok şeyler anlatan ve çok şeyler bildiğini 

zannedenler, bunu beyaz kağıda dökmeye kalktıklannda bir süre sonra sepet

teki pamukların tükendiğini göreceklerdir. İşte o anda, ya önceki eserlerine atıf

lar başlamakta, ya da kes-yapıştır usulü devreye girmektedir. 

İşaret edilmesi gereken ikinci husus, eski dönem yazarlanmn hemen tama

mında görülen iflah olmaz derecede "konunun dışına çıkma" ve "ne bulursa bir 

torba içine doldurma" hastalığıdır. Bunun sebebi, muhtemelen eski dönemlerde 

metodoloji denilen şeyin bilinmemesidir. Belki bildiklerini okuyucuyla cömertçe 

paylaşma arzusu, hasislikten uzak durma gayreti de bunda rol oynamıştır. 

Mesela Mesudı: Kafkas halklanrn anlatırken A lanlar, orılann komşulan 

Keşekler'den bahsetmekte, fakat birden kelalaka bir konuya, maymunlara, yı

lanlara ve kunduzlara geçmekte ve onlarla ilgili uzun uzun bir şeyler anlattık

tan sonra "Sanının konumuzdan yeterinden fazla uzaklaştık" demektedir. Ben

zeri bir durum Birüni'nin eserlen için de geçerlidir. 

BirünI'nin eserlerinde verdiği bilgilerden, onun çeşitli bilim dallannda ileri 

derecede bilgi sahibi olduğu anlaşılıyor. Buna göre Birünl'yi bir "filozof, mate

matikçi, astronom, fizikçi, jeolog, coğrafyacı, tarihçi, farmakolog ve edebiyatçı" 

kişiliği ile ön plana çıkarabiliriz. Bunlar içinde en zayıf olduğu sahanın edebi

yat ve şiir dalı olduğunu da belirtmek gerekir. Zaten çok az sayıda elimize ula

şan bazı şiirlerinden, amatörce şiir yazdığı söylenebilir. O yüzden üstadın bu 

yönü üzerinde hiç durmayacağız. 

Üstadın eserlerinin diğer bilim dallan açısından değerlendirmesini ise Ord. 

Prof. Dr. Aydın Sayılı'nın "Doğumunun 1000. Yılında Beyrünl" adlı makalesin

den19 alıntı yaparak aktaracağız: 

"BeyrünI matematiğin özellikle trigonometri dalında etraflı araştırmalar yap

mış ve yeni teoremler gibi aynntı bilgisine ilişkin somut buluşlanyla bu konuyu 

19 imla ve üsluba dokunulmamıştır. Aynca zaman zaman atlamalar yapılmıştır. 
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zenginleştirdiği gibi, trigonometrinin temel kavrarrılan üzerinde de durmuş ve 

adeta gününün bilgi düzeyi üzerine çıkarak birkaç asır hakkıyla takdir edile
meyen katkılanyla trigonometriye yeni bir yön vermiştir. 

"Beyrüni, trigonometri fonksiyonlannın birer oran ve sayı niteliğinde olduk

lanna dikkat çekmiş, trigonometrik fonksiyorılarda son yüzyıllarda yapıldığı gibi 

yançapın bir birim uzunlukta kabul edilmesini önermiş ve bilinen sinüs ile ko

sinüs ve tanjant fonksiyonlanna sekant, kosekant ve kotanjant fonksiyonlannı 

eklemiştir. Bu fonksiyonlar İslam dünyasında pek kullanılmamışsa da Avrupa' da 

on birinci yüzyılın ikinci yansından itibaren rağbet görmeye başlamıştır. Bu kat

kılannda Beyrüni'nin özellikle Buzcanlı Ebu'l Vefa ile ortak yönleri vardır. 

"Kronoloji ve takvim konularında BeyrünI bütün İslam dünyası bilim adanılan 

arasında en aynntılı ve en geniş kapsamlı eserin yazan olarak karşımıza çıkıyor. 

Fevkalade geniş bir programla kaleme alınmış olan ve Beyrüni'nin gençlik eser
leri arasında bulunan El-Asaru'l-Bakiye 'ani'l-Kurüni'l-Haliye yalnız Beyrüni'nin 

etkin bilimsel tecessüsünün bir anıtı mesabesinde olmakla kalmamakta, günü

müz için bu konuda olağanüstü önemde bir kaynak vasfını da taşımaktadır. 

Beyrüni bu kitabında, çok zaman, unutulma ve terk edilme durumunda olan 

birçok materyalı doğru bir şekilde tespit etmeye çalışmış ve bu konuyu sadece 

objektif bir şekilde incelemekle kalmayarak birçok aynntı hesaplann yapımlı

sını gerektiren büyük emeklerle konu üzerine eğilmiştir. Kitabın konusu, tabi

atıyla, Beyrünl'nin aynı zamanda çeşitli medeniyet ve kültürlerle ve birçok ka

vimlerin dilleriyle temasa gelmesini gerektirmiştir. 

"Astronomi konusunda ana yapıtı olan El-Kanunu'l-Mes'üdYsi zamanımıza 

intikal etmiş olmakla beraber, bu konudaki eserlerinin büyük bir kısmı kayıp

tır. Herhalde, Beyrünl'n:in İslam dünyasının en kalburüstü astronomlanndan biri 

olduğu şüphe götürmez. Beyrünl'nin yerküresine günlük bir hareket tanıma dü

şüncesi üzerinde durmuş olması da ilgi çekicidir. Bu özel konuda bir monog

raf kaleme almış olduğu da bilinmektedir. Bu eser maalesef zamanımıza kadar 

gelmemiştir. Mamafih, El-Kanunu'l-Mes'üdısinden anlaşıldığına göre, uzun süre 

kesinlikle reddetmediği yerin gürJük hareketi tezini, belki de neticede, yerküre

s:inin boyutu hesaba katılınca böyle bir hareketin yeryüzünde meydana getire

ceği hızın büyüklüğünü dikkate alarak yadırgamış, yerküresinin değil de gök

lerin döndüğü görüşünü benimsemeye karar vermiştir. 
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"Astronomi rasatlan genellikle açı ölçüsüne dayandığından, alet boyutlannın 

büyütülmesiyle, açı ölçülerini veren yaylar büyümüş ve bu yaylann daha ince 
taksimat çizgileriyle işaretlenmesi mümkün olmuş oluyordu. Fakat bu büyük 
ve bazen dev cüsseli aletlerden alınan sonuçlar arada bir hayal kıncı olmaktaydı 

... Beyrün1, aletlerin boyutlannı büyütme işleminden bağımsız olarak bunlann 
hassaslıklanm artırma yollannı aramayı denemiştir. Bu çok verimli temel dü
şünceyi BeyrO.rıI gibi çağdaşı İbni Sina'nın da uygulamayı düşünmüş olması ve 
ikisinin de başka başka yollardan aynı konu üzerine eğilmiş olmalan aynca ilgi 

çekicidir. Bu katkılannı uygulama alınana aktarma girişimleri sonucunda, İbni 
Sina mikrometrenin öncüsü sayılabilecek bazı tertipleri tasarlayıp kullanmış, 
Beyrün1 ise çapraz çizgiler usulüyle taksimatlandırma yöntemini uygulamıştır 
... Aletlerin boyutlannı büyütmeksizin hassaslıklannı artırma problemi astro

nomi rasatları çalışmalannda uzun yıllar önemini kaybetmeden devam etmiştir. 
Teleskopun icadından sonra da aynı problemin çözümü için çeşitli yollar aran
mıştır. Özellikle on beşinci yüzyıldan itibaren Avrupa'da örneklerine raslanan 
mikrometre ve verniyelerden bu maksatla yararlanılmaya çalışılmıştır. 

"Verniye prensibine benzer bir hassaslık sağlama yolu çapraz çizgilerle tak
simatlandırma usulüydü. Böylelikle, Beyrün1 Avrupa'da kullanılmış olan bu 
özel taksimatlandmna yönteminin bildiğimize göre tarihte ilk öncüsü olmuş 
oluyor. 

"İlkin Beyn1nl'nin düşünüp tasarladığı bu yöntemden on altıncı yüzyıl son

lannda Tycho Brahe önemli ölçüde yararlanmıştır. Avrupa'da ilk kullanılışının 
on dördüncü yüzyılda Levi ben Gerson'a dek geri gittiği bilinmektedir. Öte 
yandan, Beyrünl'nin Avrupa'ya tercüme yoluyla intikal etmiş nadir eserlerin

den biri ve belki de tek eseri olan "Harezmi Ziycinin Temelleri" adlı kitabı on 
ikinci yüzyıl matematikçi ve tercümecilerinden Abraham ben Ezra'nın İbranice 
çevirisiyle Avrupa'ya tanıtılmıştır. 

"BeyrünI'nin büyük bir başanyla ele alıp derinlemesine araştırdığı bir konu 

da coğrafyadır. İlkin onun matematiksel veya astronomik coğrafya alanındaki 
çalışmalanna bir göz atalım ... Yerküresi boyutlanmn ve çeşitli yerlerin coğrafi 
enlem ve boylamlannın belirlenmesi konusunda İslam dünyasında gerek teo
rik ve gerekse pratik düzeyde ilgi duyulmaktaydı. Çünkü gerek haritacılık açı
sından ve gerekse astronomi ve astrolojiye ilişkin olarak bu alandaki dakik öl
çülere İslam dünyasında yeni ve sarih ihtiyaçlar doğmuştur. Daha özel olarak 
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da, namazda kıbleye dönmek lümmu bütün şehirlerin Mekke'ye nazaran coğ

rafi mevkilerinin tespitini gerektiriyordu. Namaz vakitleriyle Ramazanda iftar 

ve sa..lı.ur zamanlannın bulunulan yerin coğrafi konum özelliklerine bağlı ola

rak farklılıklar göstermekte olması da bu çalışmalan kamçılayan önemli etmen

ler arasında yer almaktaydı . . .  

"Beyrün! boylam belirlenmesi için yeni bir metot da bulmuştur. Bu metot 

iki nokta arasındaki boylam farkını o iki nokta arasındaki mesafe ile enlem farkı 

bilgilerinden çıkannaya dayanır. Beyrün! boylam derecelerinin belirlenmesine 

ilişkin araştınnalannda bu yönteme de baş vurmuş ve boylam farkı bulunmak 

istenen iki yer arasındaki arazi düzlük olmadığı zaman dahi engebelerin ve yol

lardaki dönemeçlerin aynntılanyla dikkate alınması halinde, uygulanması güç 

bu gibi durumlarda bile bu metodun verdiği sonuçlann ay tutulmalan yoluyla 

elde edilen sonuçlardan daha az dakik olmadığını ileri sürmüştür. 

" . . .  Araştırmalannda adeta bir alışkanlık ve olağan bir ihtiyat tedbiri haline 

getirdiği bu davranışlanyla, Beyrürıl bir ortaçağ bilim adamından fazla bir on do

kuzuncu yüzyıl laboratuar araştıncısmı andınnakta ve modem bilimsel çalışma 

metotlannm seçkin ve örnek bir öncüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

"Beyrüni tutulma düzlemi eğimini ve birçok şehirlerin coğrafi yerlerini be

lirlemek için hiçbir gayreti elden bırakmamıştır. Coğrafi konum belirleme çalış

malannın ilkini Harezm'de çok gençken yaptığını, yılını tam hatırlayamadığını, 

fakat bunun muhtemelen Hicri 380 (Miladi 990) yılına rastladığını söylüyor. 

"Tahd!d'inde anlattığına göre, Beyrün! takriben on arşın çapında bir yanm

küre hazırlayarak bunun üzerine çeşitli ülkelerin coğrafyasına ilişkin bilgileri 

gerek mevcut kitaplardan ve gerekse kendi edinebildiği verilere dayanarak işa

retleyip yerleştirmiştir. Beyrı1rı1, kendi ifadesiyle, çok para ve gayret sarfıyla ve 

türlü yollardan yaptığı tesirler yardımıyla görgü tanıklanndan çeşitli yerler ve 

şehirlerle aralanndaki mesafeler hakkında topladığı şifahi bilgileri dikkatle kar

şılaştınp, gerekli eleştirme süzgeçlerinden geçirdikten sonra bu yanmküre üze

rine bunlan işlemiş ve bu yoldan da birçok yerlerin enlem ve boylarnlarıı'lı çok 

pratik bir şekilde belirleme yoluna gitmiştir . . .  Kendi söylediğine göre, bu yapı

tın temeli Batlamyos coğrafyası ve Ceyhani gibi İslam coğrafyacılannın yazdığı 

Mesalik ve Memalik tipi coğrafya eserleriydi. Beyrüni, bu eserlerde hazır bul

duğu verileri dikkatle kontrol ve tashih etmekte ve bunlara kendi kişisel araş

tınnalanyla tespit ettiğini yeni materyalı eklemekteydi. 
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"Bütün bunlarda Batlamyos'un coğrafya kitabı temelde yer almaktaydı. 

Batlamyos'tan intikal etme bilgi ve verilerin birçok hallerde toplanmış sözlü 

mesafe bilgilerine dayandığını, fakat bunlann kaba ve takribi olrnalan dolayı

sıyla birçok misallerde coğrafi yerlerin tahmininde Batlamyos'un yanılmış ol

duğunu, örneğin belli iki şehirden birbirlerine kıyasla Batlamyos'a göre batıda 

bulunanının aslında doğuda, doğuda bulunanının batıda çıktığını Beyrüni aynı 

eserinde söz konusu ediyor." 

Birüni'nin eserlerinden anlaşıldığı kadarıyla bizzat gezip dolaştığı yerlerin 

Hindistan'ın bazı bölgeleri, Harezm, Afganistan, Taberistan ve Hazar'ın sahilinin 

belli yerleridir. Onun dışındaki bölgeler örneğin Avrupa ve o sıralar Asya'nın çok 

az tanınan yerleri, Malaya ve Cava yöreleri, keza Afrika, Okyanus ötesi ülkeler 

vs. ile ilgili aktardığı bilgilerin ya mesalik ve memalik eserlerine, ya da seyyah

lann, tacirlerin ve saraya gelen yabancı diplomatik heyetlerin anlattıklanna da

yalı olduğunu; bunlarda yanılma payının veya yanlış bilgi aktarımının da söz 

konusu olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Özellikle bir ortaçağ 

yazarının kendisinden iki veya üç yüz yıl önce yazılmış bir mesalik kitabında 

anlatılanları aynen nakletmesi halinde büyük hatalara düşmesi kaçınılmazdır. 

Örneğin yazann faydalandığı eserde bir şehirden bahsedilirken "bugün bu şe

hirde . . . . " şeklinde geçen kayıt genellikle aynen alınmakta, o da kendi eserinde 

"bugün bu şehirde . .  " diye bilgi vermektedir. Halbuki yazarın "bugünü" ile fay

dalandığı eserin "bugünü" arasında birkaç yüzyıllık zaman farkı vardır ve belki 

de yazar döneminde o şehir yerinde yoktur. Rus tarihçisi Bartold da buna özel

likle dikkat çekmektedir. 

Bununla birlikte Birüni'nin bizzat gezip gördüğü yerlerin ve ana kucağı olan 

Harezm'in coğrafyası hakkında verdiği bilgiler son derece sağlam ve güvenilir 

bilgilerdir. Örneğin "Biruni Ceyhun nehrinin yatağının değişmiş olduğunu Yu

nan kaynaklarından ve özellikle Batlamyos'tarı derlediği bilgileri kendi çağın

daki durumla karşılaştırarak tespit etmiştir. 

"BeyrünI'nin El-Asaru'l-Ba.kiye'.siyle Hindistan üzerine kaleme aldığı kitabı, 

eskimeyen ve değerler.ni kaybetmeyen birer kaynak nitelüıdedir. Hindistan ko

nusunda, İslam dünyasında Beyrüni'nin izinde yürüyen başka bir kimse yoktur. 

Kronoloji alanında da konuyu Beyrüni kadar geniş kapsamlı tarzda ele alan ol

mamıştır . . .  Oysa, Beyrünl'nin Hindistan üzerindeki kitabı ve yine büyük öl-
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çüde El-Asaru'l-Bakiye'si, İslam dünyasında başka örnekleriyle pek karşılaşıl

mayan tipten yapıtlardır." 

Ömrünü neredeyse Birüni'nin eserlerini incelemeye hasreden ve Birürıi'nin 

en büyük hayranlanndan olan Alman müsteşrik Prof. E. Sachau "Onun İslam 

uygarlığı içinde bilim dünyasının tanıdığı en büyük zeka" olduğunu belirterek 

şöyle der: "Çünkü o Sanskritçeyi inceleme ve derinlemesine bilgi sahibi olmak 

için öğrenmiştir. Halbuki İslam alımlert - eğer Türk asıllı iseler - Arapça ve Farsça 
öğreniyorlardı. Örneğin İbni Sina Yunan bilimlerini şerh etmiştir, ama onlann 

dillerini öğrenmemiş, yalnızca tercüme eserlere dayanmıştır." 

Sachau sözlerine devamla, Babil ve Mısır uygarlığının tarihini yazan Yunan 

alimi Herodot'un ve Birürıi'den dört yüz yıl önce Hindistan'ı geçen Çinli sey

yah Huang Tsang'ın eserlerinin Birürıi'nin eserleriyle karşılaştınldığında "çocuk 

masalı" gibi kaldığını; çünkü o ikisinin tıpkı gezginlerin yaptıklan gibi bilgisiz 
kişilerin verdikleri malumata dayandıklannı, Birürıi'ninse Hint dilini iyi bir şe

kilde öğrenip, Hint filozof, bilim adamı ve matematikçileriyle görüştüğünü ve 

onlarla bilgi alış verişinde bulunduğunu belirtmektedir.20 Prof. Sachau yerden 

göğe kadar haklıdır. Örneğin çağdaşı ve kadirdam İbni Sina, daha sorıralan İmam 
Gazalı, çeşitli eserleri.rı. Yunancadan veya İbranice yahut Sanskritçe ve Latince

den çevrilmesini beklerken, Biruni o eserleri orijinal dillerinden tetkik etmekle 

meşguldü. Dolayısıyla bu tercümelere dayanmaktan başka çareleri olmayan bi

lim adamlarının, çevüinin yanlış olması halinde, yanılma paylan bulunurken, 

Birürıi'nin böyle bir endişesi yoktu. Çünkü Harezmce, Farsça, Arapça, Sanskritçe, 

Süryanice ve Yunanca'yı öğrenmişti.21 Kendisi de "El-Müsamere" adlı eserinde 

Harezmceye vakıf olduğuna işaret ederek, " . . .  Yakub el-Cündi adında biri vardı. 

Şirret, tamahkar ve hinoğlu hinin tekiydi. Samaniler döneminde elçi olarak Buhara'ya 

gönderilmişti. Bu adam, Harezmşah'tan kendisini elçi olarak göndermesini istedi.22 O 

da onu elçi tayin etti. Ebu Sehl ve diğerleri bu işe şaşıp kaldılar ve Harezmşah'ı vaz

geçirmeye çalıştılarsa da, J ay dası olmadı. Emir; bu hilekar adamın iç yü.zünü göreme

mişti. Gazne'ye vannca sultan adına hutbe okutulması meselesiyle diğer işlerin ken

disi vasıtasıyla halledileceği ortaya çıkmıştı. Sultan Mahmud'a ve vezirine dökmedik 

20 El-Kanun el-Mesudi'nin giriş kısmına atfen, !/12. 
21 Aynı yerde. 
22 Harezmşah'la Gazneli Mahmud'un arasının açıldığı sırada, taraftan uzlaştırması ama

cıyla Gazne'ye elçi gönderilmesinden söz edilmektedir. 
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dil bırakmadıysa da, her ikisi de onun söylediklerine itibar etmediler. Yakub el-CündI 
görevini becermekten ümidini kesince Gazne'de kalıp Harezmşah'a Harezm lehçesiyle 
yazdığı bir mesaj gönderdi . . .  Bu mektubun Sultan Mahmud'un eline nasıl geçtiğini bir 
türlü çözemedim. Üç yıl sonra Sultan Mahmud Harezm'i ele geçirmişti. Yazışmalara 
ve Divan-ı Resail işlerine ben bakıyordum. Bana mektubu tercüme etmemi emretti. 
Çeviriyi yapınca öfkeden küplere bindi ve El-Cündl'nin darağacına asılıp taşlanarak 
öldürülmesini emretti. "23 Bu metinden hem Birüm'nin Harezmceyi bildiği, hem 
de Sultan Mahmud'un bu lehçeyi anlamadığı ortaya çıkmaktadır. 

"BeyrünI değerli taşlar ve mineraller üzerine yazdığı Kitabu'l Cemahlr fI 

Ma'rifeti'l-Cevahi.r ve şi.fah bitkiler üzerine kaleme aldığı Kitabus-Saydenesinde24 
de çeşitli dil ve lehçelerde konusuna ilişkin terimlere değinmekten geri kalma

maktadır. Bu kitapların her ikisi de konularında İslam dünyasında yazılan en 

kalburüstü eserler arasında yer almaktadır." 

Özgül ağırlıkların bulunmasıyla ilgili ilk çalışma örneğini BeyrünI'de gör
mekteyiz. Eğer rivayet doğruysa, Birüni'nin özgül ağırhklann varlığını keşfetmesi 

tamamıyla bir tesadüf eseridir. Harezm'in fethinden sonra Gazneh Mahmud ta

rafından "rafızI ve Karman olduğu suçlaması"yla hapse atıldığı günlerde, Birün1 

bir gün hücresinin tavanında bulunan küçük ışık penceresinin üzerine konan 
bir güvercinin ayağının itmesiyle düşen taşın tam abdest almak için kullandığı 

suyla dolu sürahinin içine düştüğünü ve yere taşın cirmi kadar su taştığını gö

rür. İşte o an Birünl'nin kafasında bir şimşek çakar ve taşın düşmesiyle birlikte 

ibrikten dışan taşan suyun, o taşın özgül ağırlığı olabileceğini keşfeder. Hapis

ten çıktıktan sonra bir alet yaptırarak üzerine bazı çizgiler çekip derecelendirir 

ve rakamlar yazar. İşte özgül ağırlıklann bulunması hikayesi böyle başlar. 

"Beyrün1 bu deneylerinde şimdiki piknometrenin ilkel ve en eski örneği ola

rak kabul edebileceğimiz ve Beyrün1'ni..TJ. "konik alet" diye adlandırdığı güğüme 

benzer bir kap kullanıyor. Bu alet, gövdesi aşağıya doğru genişleyen ve düz bir 

boynu olan, boynunun alt kısmına yakın bir yerinde de aşağıya doğru kıvnk 

bir taşırma borusu bulunan bir kaptır. Kabın gövdesine ve taşırma borusunun 

altına rastlayan bir yerine özel bir terazinin kefesinin dayanıp duracağı kasnak 

şeklinde bir yuva ilave edilmiştir. Belli ağırlıktaki cisimler suya daldırılınca bun-

23 Tarihu'l-Beyhaki, Beyn.ıt, 1982, s. 738. 
24 Bugünkü Arapçada saydenc bu anlamıyla kullanılmakia birlikte, kelime zamanla say

dala şeklini almıştır ki, günümüzde Arap ülkelerinde saydala 'eczane' anlamındadır. 
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lann hacimlerine eşit hacimde su terazi kefesine yerleştirilmiş bir kaba taşıyor, 

bu yoldan suyun ağırlığı belirleniyor, cismin ve taşırdığı suyun ağırlıkları bili

nince de bu yoldan cismin özgül ağırlığı bulunmuş oluyordu. 

" . . .  Beyrün1, sekizi maden ve geri kalanlannm çoğu değerli taşlardan olmak 

üzere yirmi üç katı maddenin özgül ağırlıklarım bu yoldan tespit etmiş, aynca, 

altı sıvı maddenin de özgül ağırlıklarını belirlemiştir. Elde ettiği değerler mo

dem değerlere çok yakındır. Aynca, Beyrün1: sıcak su ile soğuk su arasındaki 

özgül ağırlık farkım da de tespit etmiş, aralarında 0,025 oranında bir fark bu

lunduğu sonucuna varmıştır. 

"Beyrüni:'nin tespit ettiği özgül ağırlık değerleri hakkında daha sarih bir fi

kir verebilmek için aşağıdaki tabloda bu değerlerle ilgili modem değerler kar

şılaştmlmıştır: 

Beyrünl'nin bulduğu değerler Modem değerler 

(altın esas alınarak) ( civa esas alınarak) 

altın 19.26 19,05 19,26 

civa 13,74 13,59 13,59 

bakır 8,92 8,83 8,85 

pirinç 8,67 8,58 8,4 (yaklaşık değer) 

demir 7,82 7,74 7,79 --
kalay 7,22 7,15 7,29 •----·-•"o•• --

, kurşun ı 1 ,40 ] 1,29 l l ,35 

(zümrüt esaslı) (kuarts esaslı) 

safir 3,91 3,76 3,90 

yakut 3,75 3,60 3,52 

zümrüt 2,73 2,62 2,73 

inci 2,73 2,62 2,75 

kuartz 2,53 (2,58) 2,58" 

Aydın Sayılı' dan belli atlamalarla ve araya girmelerle yaptığımız alıntılar bu

rada bitiyor. Sayılı, BirünI'nin Arapçasında bazı garabetlerin arada bir bulun

duğu muhtelif vesilelerle söylenmiştir; mamafih bu konuda kesin kanıtlar ve 

somut örnekler gösterilmiş değildir derse de, kendisi BirünI'nin eserlerini muh-
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temelen Sachau'nun çevirilerinden takip ettiği için elbette onun Arapçasındaki 

garaiban tespit edebilecek durumda değildi. Bu konuda birçok örnekler vere
bilecek durumda isek de, değmez. Çünkü sonuçta Birı1nI'nin ne demek iste
diği zor da olsa anlaşılmaktadır. 

Dünya Neden Tuvarlakm? 

(El-Kan ün el-Mes'udi' den) 

Dünyanın boylam ve enlem arasındaki yayı, belirttiğimiz kentlerdeki en 

uzun günler vasıtasıyla saptayabiliyoruz. Örneğin, en kuzeydeki yerlerden biri 
olan Bulgar ile bunun çok güneyinde kalan Aden'i ele alalım. Aden'de ve Aden 
çevresinde en uzun günün süresi on iki saatten biraz fazladır. Bulgar' da ise bu 

süre on yedi saatten biraz azdır. Bu iki kentte Güneş'in doğma ve batma saatleri 

arasında da iki saatlik fark vardır. Bunun sonucu olarak Aden'de Güneş ışırken, 

Bulgar'da gökyüzıinde iki saatlik yol almış oluyordu. Böylece yazın Bulgar'da 
gün doğuşu veya batışı yönüne bakan bir gözlemci, gökyüzünün o büyüklüğe 

eş boyutta bir parçasını görürken, göğün en büyüklükte bir kısmı Aden'den 

görünmüyor. Çünkü burası, kutbun altında bir dairede yer almaktadır. Aynı 

şekilde kışın da gökyüzünün gün doğuşu veya batışında görülen aynı büyük
lükte bir parçası Bulgar' da görünmezden Aden'de görülüyor. 

Demek ki, dünya üzerinde enlem doğrultusunda çizilen bir hat yani bir me

ridyen, ya düz, ya içbükey ya da dışbükey olmalı. 

Gelelim bunun düz bir çizgi olma olasılığına .. Olgular böyle bir varsayımı 

yalanlıyor. Yani dünyanın yüzeyi bu yönde düz olamaz. Meridyenin içbükey ol

rnası için de kutbun yükseltisinin yani orada sürekli olarak görülen yıldızlan..11 

sayısının, gözlemci kuzeye doğru ilerledikçe azalması gerekir. Oysa aslında tam 

tersi oluyor Yıldızların sayısı kuzeye doğru ilerledikçe artıyor. Bu da meridyenin 
dışbükey olduğunu, dünyanın da o yönde kavislendiğini, yani o yönde yuvar

lak olduğunu gösteru-. Eğer hem enlem hem de boylam yönünde aynı şey ge

çerliyse, o zaman dünyanın düzeyi bir küre şeklinde demektir. 

İstediği,nce yılksek olsun, dağlar da bu şekli bozmaz. Çünkü bütünle karşı

laştmldığı zaman bunlar çok küçük kalır ve ancak yüzeyin düzgünlüğünü bo

zan kırışıklıklar göriinümündedirler Ne var ki, bütün yuvarlaklığı.nı değiştir

mezler. 
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Eğer gözlemci hala bazı kuşkulara kapılıyorsa ve bu kavislenmenin ancak 

dünyanın insanlarla kaplı kısımlan için geçerli olduğu, fakat öteki kısımlarında 

böyle bir duruma rastlanmayacağı görüşünde ise , düşüncemizi doğrulamak 

için başka bir gerçeğe, yani dünyanın gölgesine dönelim . .  Bir cisim yuvarlaksa, 

gölgesi de yuvarlaktır. Üçgenin gölgesi de üçgen, kareyse kare, boyu eninden 

uzunsa, gölgesinin de boyu eninden uzundur. Kısacası bir cismin biçimi na

sılsa, gölgesinin biçimi de öyledir. 

Bir cismin gölgesinin aya vurduğunu gördüğümüzde, kenarlarının yuvar

lık olduğunu fark ediyoruz. Özellikle tutulmanın en belirgin olduğu noktaya 

yaklaşırken, gölgesi vuran cismin çevresini ve yuvarlaklığını tam olarak seçti

ğimizde, bunun farkına varırız . .  Bu gibi kesişme çizgileri çok sayıda olduğu, 

bunların sayılan gözlem sayılarına uyduğu ve hepsi de dünyanın değişik kı

sımlarına ilişkin olduğu halde, hepsinin bu özellikle yani Ay üzerine yuvarlak 

bir gölge düşürmekte birleştikleri göz önüne alınınca, dünyanın şekli üzerinde 

kuşkuya yer bırakmayan bir sonuca vanr ve dünyamızın her yandan yuvarlak 

olduğunu anlanz.25 

Beyhaki'nin B:lıfuıi hakkında yazdıkları 

Gazneli devleti resmi tarihçisi Ebu'l Fazl El-Beyhaki:, "Tarihu'l-Beyhaki" adlı 

eserinde şöyle anlatır: 

"Ben bu kitabı bizzat gördüklerime veya güvenilir kaynaklardan duyduk

larıma dayanarak yazdım. Belırtmeliyim ki, çok uzun zaman önce Üstad Ebu 

Reyhan'm kendi eliyle yazdığı bir eserini görmüştüm. Kendisi edep ve fazilet 

konusunda emsalsiz bir insandır. Felsefe ve geometri konusunda eşsizdir. Asla 

söylentilere dayanarak yazmamıştır. 

"Harezm hükümdarları tarihini yazmaya iki Me'mun'la başlamayı doğru bul

dum. Zaten Ebu Reyhan'm bu iki hükümdarın devletlerinin yıkılmasına, Sul

tan Mahmud'un onlara galip gelmesine yol açan sebeplerle ilgili notlarını bili

yordum. 

"Ebu Reyhan "El-Müsamere fı Ahbar Havarizm" adlı eserinde şöyle der: 

Harezmşah Ebu'l Abbas El-Me'mün b .  El-Me'mün bu ailenin son prensiydi. 

25 Bilim ve Utopya, Eylül 2000, s. 75'den alınmıştır. 
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Onun ölümüyle birlikte Me'murıilerin devleti de çöktü. Faziletli, gayretli, ted

birde uzak görüşlü biriydi. Üstün ahlakla donatılmıştı; ama çirkin huylan da 

yok değildi . . .  Onun en büyük fazileti diline sahip olmasıydı. Ağzından küfür 

ve kötü söz çıkmaz; asılsız söz etmezdi. Ebü Reyhan olarak ben ona yedi yıl 

hizmet ettim. Ağzından kötü bir söz çıktığı.ııı. duymadım. Çok sinirlendiği za

man en fazla "Köpek!" derdi. Sultan Mahmud'la aralarında sağlam bir dostluk 

ve anlaşma vardı. . .  Harezmşah bir noktaya kadar halim selim biriydi. Bir gün 

oturmuş içiyor ve ud dinliyordu. Edebe çok dikkat ederdi ve zaten kendisi de 

çok faziletli ve edepli biriydi. Huzurunda ben ve Sahhart adında bir kişi daha 

vardı. Bu adam ahlaklı, edı:b biriydi. Güzel rivayetler anlatırdı, ama hayası bi

raz kıttı. Kendisine fazilet verilmesine rağmen, nefis edebinden mahrumdu . .  Bu 

Sahhart elinde şarap kadehini tutar ve saraym kapısı önündeki protokol atlan 

kişnediğinde bir yudum alırdı. Atlardan birisi çok güçlü bir sesle yellendi. Ha

rezmşah latife olsun diye "Şarabın içine etti!"  dedi. Sahhart, edepsizlik ve terbi

yesizlik yaparak kadehi attı. Korktum ve Harezmşah'ın onun boynunu vurdu

racağtnı zannettim. Ama o böyle bir şey yapmadı ve aksine güldü." 

Ebü Reyhan şöyle anlattı: "Harezmşah bir gün atına binmişti ve sarhoştu. 

Odama yaklaştı ve beni dışan çağırttı. Ben biraz gecikince, atını hızla sürüp 

odamm önüne geldi. Atından inmek istiyordu. Yeri öptüm ve içeri girmesin 

diye büyük yeminler ettim; fakat o şöyle dedi: "İlim, en şerefli hükümdarlık.

tır. Bütün insanlar ona gelir; o kimseye gitmez!" Sonra sözünü şöyle sürdürdü: 

"Eğer protokol gelenekleri olmasaydı seni çağırtrnazdım. Çünkü ilim yüksek

tir, onun üstüne çıkılmaz." "Emirulmü'rnini.n Mütazıd'ın Hayatı" adlı kitapta 

okuduğuma göre, bir gün kendisi bahçede dolaşırken Sabit bir Kurra da onun 

elini tutup birlikte yürüyormuş. Birden elini çekmiş. Sabit 'Elinizi neden çek

tiniz ey mü'minlerin errılri?' diye sorunca şu cevabı vermiş: 'Benim elim senin 

elinin üzerindeydi. İlim yukanda durur, onun üstüne çıkılmaz!" Sanının ken

disi bu kitabı okumuştu."26 

Biruni üçüncü büyük eseri El-K..anun el-Mes'udl'yi tamamladıktan sonra, 

çok süslü sözlerle Sultan Mes'ud'a ithaf etti. Mes'ud üstada bir fil yükü27 gü

müş para armağan etti. Fakat BirCm'l bu armağanı geri çevirdi ve "Bu armağan 

26 Ebu'l Faz! el-Beyhaki, Tarihu'l Beyhaki, 735-736. 
27 Dairetıi'l Maarif el-Arabiyye'de "üç deve yukü" şeklinde. (4/403) 
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beni baştan çıkanr, bilimden uzaklaştım. Bilge kişi ise gümüşün hemen harca

nıp bittiğini, oysa bilirnin kalıcı olduğunu bilir. Bilimin sürekli zenginliğini, gü

müşün kısa ömürlü bayağı pınltısına hiçbir zaman değişmem."28 

Öğrencisi İçin Kendini Feda Eden Adam 

Rivayete göre Gazneli Mah_mud Harezm'i basıp alınca Biruni'yi ve üstadı 

Abdussamed el-Evvel b. Abdussamed el-Hakim'i yakalayarak, Karmatilik ve 

rafızilikle suçlar. Sonra her ikisini de Gazne'ye getirip hapseder. Biruni eliniz

deki kitapta da iki yerde bahsettiği gibi vaktiyle Mukanna'nın taraftarlan olan 

"Beyaz Elbiseliler" ve "Karmatiler"i anlattığı bir kitap yazmıştı. Karmati:lıkle suç

lanmasının sebebi de muhtemelen bu eseridir. İşte üstadı ve talebesi hapishane 

hücresindeyken, üstadı ona "Ebu Reyhan! Sen henüz gençsin, bense yaşlandım. 

O risaleyi sen değil, ben yazdım. Ben yazdım ve senin adını koydum. Sen de

ğil, ben! Anlaşıldı mı?" der. BirO.nt bunu kabul etmek istemezse de, hocası çok 

fazla ısrar eder ve böylece talebesini kurtarmak için suçu üzerine alır. Sonunda 

Abdussamed el-Evvel idam edilirken, Biruni affedilir. 

Son Nefeste Dahi 

Yakut el-Hamavt'den naklederek devam edelim: 

"Dilbilirnci Kadı Kesir b. Yakub el-Bağdadi, Velvalicli29 Ebu'l Hasan Ali b. 

İsa'dan naklen şöyle anlattı: Ebu Reyhan'ın odasına girdim. Tek başınaydı ve 

hastalığı şiddetlenmiş, nefes alıp vermesi güçleşmişti. Bu haldeyken bile bana 

"Cedde-i fasidelerin30 hesabıyla ilgili olarak bana bir defasında ne anlatmıştın?" 

dedi. Kendisine acıyarak "Bu durumdayken mi soruyorsun?" dedim. Bana "Bre 

adam" dedi, "Dünya ile vedalaşıyorum ve bu meseleyi öğreneceğim. Onu öğren

meden mi gideyim istiyorsun?"31 Ben de kendisine bunlann kimler olduğunu 

28 Babacan Gafurov, "Bin Yıl ünce Ona Asya'da Yaşayan Evrensel Bir Deha", Bilim ve 

Ütopya Eylül 2000, s. 10. 
29 Velvalic, Toharistan"da bir şehir adı. 

30 Metinde "ceddat el-fil.side" yani ana tarafından araya dede girmeyen nine ve onun ev

latlannın ölen kişinin terekesinden miras alma hakkı olmayanlar. Fetevay-ı Hindiye'de 

sekiz grup olarak gösterilir. 

3 1  "Hangisi daha iyi? Oğrenmeden olmem mi, öğrenip de ölmem mi"' şeklinde de geçen 

metinler vardır. 
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tek tek saydım. Ezberledi ve bana da vaat etmiş olduğu şeyi öğretti Odasından 

çıktım, henüz fazla uzaklaşmadan arkamdan acı bir inilti işittim."32 

İşte Birünl, böyle bir ilim aşığı, kanmak nedir bilmeyen, ilme susamış bir 

kişi idi. Dünyada kaç insan vardır ki, son nefesini verirken dahi, "onu öğren

meden mi gideyim?" der ki? 

B:iriıni İçin Söylenenler 
Ebu'l Faz1 el-Beyhaki:: 

- Kendisi edep ve fazilet konusunda emsalsiz bir insandır. Felsefe ve geo
metri konusunda eşsizdir. Asla söylentilere dayanarak yazmamıştır. 

Ebu'l Farac: 

- Çağdaşlan arasında da ondan soma gelenler içinde de, astronomiyi ana 
ilkelerinden en ufak ayrıntılanna dek böylesine iyi bilen başka bir tek kişi çık
madı. 

Muhammed b. Mahmud en-Nisabuıi: 

- Matematikte rakiplerinin atının yulanna bile yetişemeyecekleri kadar açık 
ara önde idi. 

Dr. E. Sachau: 

- Tarihin tanıdığı en büyük zeka. Bir Müslüman olarak Şia'ya meyyaldi, ama 
mutaassıp değildi Ölmek üzere olan Zerdüştizm ve Zerdüştl gelenekler hak
kında bize aktardıklan için Birüni'ye teşekkür ederiz. 

George Sarton: 

- O, bir gezgin, bir filozof, matematikçi, gökbihmci, coğrafyacı ve ansiklo
pedistti. Hem büyük İslam alimlerinin en büyüğü, hem de dünya alimlerinin 
en büyüklerindendi. 

Z. Velidi Togan: 

- Ona daima "üstad" derlerdi. 

Lutfi Hermi: 

- Prof. Sachau kadar bir hayranlık içerisinde olmasam da, ben de diğerleri 
gibi, onun son derece müstesna bir insan ve zamanının ötesinde olduğunu he
men kabul ederim. 

32 Yakut, Mılcemu'l Udeba, El-Kanun el-Mesud.i'nin baş kısmına atfen. 
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jacques Boilot: 

- Gerçekte çağının çok ilerisinde olan El-Birı1n1, karşılıklı anlaşmanın ve 

Doğu ile Batı arasında verimli bir kültür alışverişinin bir öncüsüdür. 

Babacan Gafurov: 

- Birçok ülke ona sahip çıkmaya uğraşır. Ancak, Orta Asya'nın en parlak 

uygarlıklanndan biri olan Harezm'in yetiştirdiği bu bilim adamı, tüm uluslarla 

çağlann malıdır. 

Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı: 

- Beyrı1n1, insanı insan olarak yücelten ve onun en soylu yönünü bütün par

laklığı ile yansıtıp dile getiren örnek bir düşünür, özgür kafalı bir araştırıcı ve 

insanın en güzel anlamıyla yapıcı yönünü anıtlaştıran bir bilim adamıdır. 

Franz Rosenthal: 

- Kendi zamanında ve mekanında, kendinden önce ve sonra, birçok bilim 

adamı arkadaşlannın görmekte ve yararlanmakta başan gösteremedikleri bir

çok şeylerin o farkına varmıştı. 

El-Asar el-Baqıye Üzerine Yapılan Çalışmalar ve 
Eserin Çevirisi 

Bildiğimiz kadanyla Birı1nı'nin elinizdeki eseri ilk önce 1887-89 yıllan ara

sında Alman Prof. Ed. Sachau tarafından İngilizceye tercüme edilip yayınlana

rak dünyaya duyurulmuştur. Sachau, eserin Paris Milli Kütüphanesi'nde, Londra 

British Museum'da, Sir Henry Rawlinsons'un elinde bulunan el yazma nüsha

lannı ve aynca üç nashayı birbiriyle karşılaştırarak tahkikli bir neşrini yapmış; 

tercümesine çok emek vermiş, bazı yanlışlıklan koyduğu notlarla düzeltmiş; ki

tapta geçen yer ve şahıs isimleri hakkında notlar koymuş ve aynca BirCınl'nin 

kendi mektubunda zikrettiği eserleri ile başka kaynaklardan tespit ettiği eser

leri liste halinde vermiştir. 

Eserin daha sonra Asya Müzesi'ndeki başka bir elyazmasından M.A Salyen 

tarafından Rusça çevirisi yapılarak 1957 yılında iki cilt halinde, S.P Tolstov'un 

nezaretinde izahlar ve notlar koyularak Taşkent'te yayınlanmıştır. Rusça çevirisi

nin bir özelliği, Sachau'nun elindeki nüshalarda eksik bulunan bazı sayfalar ve 
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düşen satırlan ihtiva etmiş olmasıdır. Bu yüzden biz de Sachau' da olmayan bazı 

yerleri Rusça çevirisinden aktararak, aktarılan kısmı italik olarak verdik. 

1 968 yılında ise eser değerli Özbek bilim adamı merhum Abdulfettah Re

sulov tarafından Özbek Türkçesine çevrilerek tek cilt halinde yayınlandı. O da 

hem Sachau'nun, hem Rusça çevirisinin içerdiği notlan da içeren izahlarla takviye 
edildi. Özbekçe çevirinin diğerlerinden farklı avantajı, hem Sachau'nun elindeki 
nüshalara dayalı tahkikli baskıdan, hem de İstanbul kötüphanelerindeki nüsha

dan başka Asya Müzesi nüshasından da faydalanmış olmasıdır. Dolayısıyla Öz

bekçe çeviride hemen hemen eksik yer yoktur. Çünkü Özbekçe çeviride Ekber 

Dana Sirişt Sayrafi'nin Farsçaya yaptığı çeviriden de faydalanıhnıştır. 

Tarafımızdan yapılan Türkçe çevirisine gelince, biz de bu kitabın çevirisine 

uzunca bir zaman ayırmak zorunda kaldık. Yukanda belirttiğimiz gibi, bu, hem 

konulann çok değişik ohnasından, hem de Birürıi'nin Arapçasından kaynaklan
mıştır. Çünkü kendisi bir konuyu izah ederken, bir Arap gibi değil de, Türkçe 

düşünüp Arapça yazan birisi gibi yazmış ve aynca son derece muhtasar ve kısa 

cümleler kullanmıştır. Hatta şakirdlerinden birinin "Neden böyle muhtasar ve 

garip ifadeler kullandığını" sorduğunda, "İlinı ehli araştmr ve arılar. Sıradan oku

yucunun ve kültürsüz kesimin anlayıp anlamadığı ise beni ilgilendirmiyor" ce

vabını verdiği kayıtlarda vardır. 

Eserin çevirisini yaparken, Sachau'nun İngilizce çevirisinden başka, Rusça ve 

Özbekçe çevirilerinden de faydalandık. Özellikle takıldığımız veya doğru anla

yıp anlamadığımızdan emin olmadığımız cümlelerde bu yola başvurduk. A.'Tia 

bazen Sachau'nun çevirisinin tatmin etmediği yerde Rusça çeviri, onun da tat

min etmediği yerde Özbekçe çeviri işimize yaradı. Astronomi ve uzayla ilgili 

kısmılarda geçen terminolojideki sıkın.tlı11ızı hem Sachau'nun çevirisi, hem de 

konunun uzmanı bazı dostlanmızın yardıırJanyla giderdik. Eserin en sonunda 

yer alan "İzdüşüm ve Yıldız Haritalannın Yapımı" başlıklı kısmın çevirisini ise 

Dr. Necmi Dayday'da.rı rica ettik. Çünkü konu bizi aşıyordu. Kendisine burada 

teşekkürlerimi sunuyorum. 

Belirtilmesi gereken bir diğer husus, atlanan bazı sayfalarla ilgilidir. Gerçi 

metin içinde hangi sayfalann atlandığı belirtilmişse de, atlanan bu kısımlar me

tin değil, Yahudi ve Hı.ri..stiyanlann yıl ve ay günlerinin hesaplanmasıyla ilgili 

cetvellerle; bu iki din salıklerinin bayTamlan ve anma günleriyle ilgili olan iki 
cetveldir. Atlanmasının sebebi, hem Türk okuyucusunu fazla ilgilendirmemesi, 
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hem de o bayram ve yortu günlerinin zaten metin içinde tarihlerine göre ve

rilmiş olmasıdır. Yani Biruni, özellikle takvimlerle ilgili anlattıklannı konunun 
sonunda okuyucuya kolaylık olsun diye bir de tablo halinde aynca vermeyi se

viyordu. Kısacası, yaptığımız bu atlamalar esasen metinden yapılan atlamalar 

değildir ve yalnızca kitabın hacmini gereksiz yere artırmaktan kaçınma ama

cıyla yapılmıştır. Bir de bazı şiirler atlanmıştır. O yıllann modası öyleydi. Her 

konuyla, her sözle ilgili bir beyt veya bir dörtlük veyahut uzunca bir şür koy
mak gelenek halini almıştı. Ama irıanın bunlar aşın olduğunda, okuyucuyu 

gerçekten sıkmaktadır. 

Eserde parantez ve köşeli parantez içirıde verilen kelimeler tarafımıza aittir. 
Koyduğumuz dipnotlann sorumluluğu da bizimdir. 

Böylece 2004 yılında çevirisirıi yapıp yayınladığımız Mesudfoirı Altın Boz

kırlar adlı eserinin ön sözünde vermiş olduğumuz sözü yerine getirmeye çalı

şarak, Mirza Haydar Duglat'ın Tarih-i Reşidisinden soma Biruni'nirı El-Asar el

Baqıye'sirıi de çevirip yayınlamakla sözümüzü tutmuş olduk Ama bir farkla, 

Batılılardan 123 yıl, Ruslardan 53 yıl ve Özbeklerden 42 yıl sonra. İşte bizim 

Türk halkının bağrından çıkmış dahi irısanlanmıza verdiğimiz değer budur! 

Seni bu kadar gecikmeyle aklımıza getirdiğimiz için bizleri affedesin, üstad 
Biruni! Ve eğer eserini çevirirken hatalar yapıp da ruhunu incitrnişsem, beni 

mazur gör! 

D. Ahsen Batur 





GİRİŞ 

Zıtlardan ve benzerlerden münezzeh olan Allah'a hamdolsun. Yaratılınışla

nn en iyisi Muhammed Mustafa'ya ve doğru yolun ve hakikatin öncüleri olan 

aile efradına selam olsun. 

Tann'nın kullan çıkarma aldığı hayırlı tedbirlerden, tüm kullanna bahşet

tiği nimetlerden biri de, dünyada onlar için bir güvence olması amacıyla, adil 

bir önderin olmadığı bir zaman dilimi bırakmamasıdır. O kullar ki, felaketler, 

kötü olaylar ve musibetler esnasında ona sığınır, bir konuda şüpheye düştükle

rinde meseleyi ona götürür; onun verdiği hükümle dünyanın düzenini sağlar

lar. Dünya düzeninin istikrannı sürdürmek onlar için farzdır ve ahirette ancak 

Allah Teala'ya ve peygamberine hakkıyla itaat ile sevaba erişilir. Nitekim Allah 

"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan33 yöneticilere 

itaat edin" buyurmaktadır. 

Yücelerin efendisi, velinimetimiz, sahibimiz, Emir Şems el-Meali'yi34 başımıza 

getirmekle kullanna bir lütufta bulunan Allah'a hamdolsun. Allah onun kudre

tini ve azametini daim kılsın; onun şan-ı şerefini zamana karşı korusun; ömr-ü 

akibetirıi iyi etsin, düşmanlannı ve çekemeyenlerinin yolunu tıkasın. Onu ya

rattıklan için adil bir önder; dinin ve hakikatın yardımcısı, Müslümanlann na

musunun bekçisi, bozgunculann şerrine karşı koruyucu eylesin; onu vahyinin 

yayıcısı Peygamberine "Elbette sen yüce bir ahlaka sahipsin" buyurarak lutfet

tiği ahlakla ahlaklandırsın. 

Yüce soyluluğunu onun güzel ahlakının iyi taraflanyla, vakar, iyi niyet, takva 

ve dürüstlük, vicdan, adalet, irısaf, tevazu, cömertlik, l<..ararlılık, mantıklı dav-

33 Bazılan ayette geçen "minkum" kelimesini "içinizden çıkan" şeklinde tercüme ediyor

larsa da, ben buna kanlmıyorum. Burada kastedilen "sizden olan yöneticiler"dir. Nite

kim Tevrat'da da "Sakın ola ki, sizden olmayan birini ba;;ınıza kral seçmeyesiniz!" de

nilmektedir. 

34 Kabus b. Veşmgir. Bkz. dn. 36. 
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raruş, müsamaha, aşağıdan alma, siyaset ve önderlik, tedbir ve takdir gibi sayı

lamayacak kadar çok güzel özellikleriyle birleştiren Allah'ın şanı gerçekten yü
cedir. Allah'ın dünyayı bir kişide cem' etmesi35 nasıl yadırganmazsa, buna da 

şaşmamak gerek. Allah Müslümanlan onun hüsn-ü inayetinden, kendileri hak

kındaki iyi düşüncelerinden, onlara karşı beslediği şefkat ve merhamet duygu

lanndan behremend olmalanm daim kılsın! Onlan onun sahavet gölgesinden 

her geçen gün daha fazla nasiplendirsin; avam ve has tabakasını in'am ve lutuf

lanndan dolayı ona karşı farz kılınan itaati göstermeye muvaffak eylesin. 

* * *  

İmdi; eğitimli insanlardan biri bana halkların kullandıklan takvimler, bu tak

vimler arasındaki temel farklar, aylar ve yıllarla ilgili örtüşmezlikler; tarihlerin 

başlangıçları; halklan buna iten sebepler; belli bayramlar, birbirine uymayan va

kitler, uygulamalar vs. ile ilgili günlerin neler olduğunu sordu. Aynca konuyla 

ilgilenen kişilerin en rahat şekilde anlayacağı tarzda ve değişik kitaplara müra

caat etmeyi gerektirmeyecek, konuyla ilgili kişilere sorular sormaktan kurtara

cak bir şekilde olması teklifinde bulundu. 

Bunun zor bir iş olacağını, ağır bir konu olduğunu, okuyanın aradığını 

bulabilecek ve kafasında istifhamlar oluşmasına fırsat vermeyecek şekilde ge

rekli bilgileri ihtiva etmesi gerektiğini anladım. Ama muzaffer ve şöhretli veli

nimet efendimiz Şems el-Meali'nin36 - Allah onun kudretini daim etsin, - yü

celiğine sığınarak, gerek duyduklarım, gerek şahit olduklarım ve gerekse kıyas 

yoluyla bilgim dahilinde bu konuyu aydınlığa kavuşturmak için elimden ge

leni yapmaya karar verdim. Giydiğim kutlu hizmet giysisi, onun ali meclisine 

35 Ortaçağ felsefesinde insan 'küçük dünya' (makro kozmo) kabul ediliyor, dunyada olan 

her �eyi kendisinde topladığı düşünülüyordu. 

36 Asıl adı Kabus b .  Veşmgir'dir ve Şems el-Meali, halife tarafından verilen unvandır. Yüce 

tepelerin güneşi anlamındadır. Curcan veya Hirkanya, Taberistan ve Hazar Denizi'nin 

diğer güney bölgesini 155 yıl boyunca yöneten Beni Ziyad ailesine mensuptur. Hicn 

371 yılında tahtını kaybedip Sil.manilere sığındı ve orada sürgün olarak hayatını de

vam ettirdi. Bu arada ülkesi 3 71-388 yJlan arasında Büveyhilerin hakimiyetinde kaldı. 

Daha sonralan ve ancak 403 yılında ülkesine dönmeyi ve tahta tekrar çıknı.ayı başa

ran Kabus, H. 403 yılında öldürli.ldü. Biruni, ilk eseri olan elinizdeki bu kitabı Hicri 

390 veya 391 yani Miladi 1000 yılında ona ithaf etmiştir. Kabus b. Veşmgir hakkında 

Sehireddin'in "Taberistan Tarihi" adlı eseri.nde geniş bilg, vardır. Bazılan onun soyadım 
Vuşmegir şeklinde de okumaktadırlar. 
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vanp hizmetimin yeni işaretini görebilmesi ve asırlar ve nesiller boyunca bir 

hatıra ve şeref nişanı olarak kalacak yeni bir hizmet libası giydirmesi konu

sunda beni cesaretlendirdi . Allah onun üstün görüşlülüğünü daim kılsm; eğer 

bu hizmetkannm huzuruna teşrifini hoş görür ve özürlerini kabul buyurursa, 

inşallah doğrusunu yapacaktır. 

Söze başlarken diyorum ki, bana yöneltilen sorunun en yakm sebebi, geç

mişte yaşamış halklar ve geride bıraktığımız yüzyıllarla ilgili bilgi edinme (arzu

sudur). Çünkü bu halklann ahvali, görenek ve geleneklerinden bize kadar yetip 

gelenlerin çoğu mantık ve hislerimizle yapacağımız analojiyle çözülecek şeyler 

değildir. [Yapılacak tek şey] kitap ehlinin, mevcut değişik mezhep ve ekollere 

mensup kişilerin görüşlerine başvurarak, yola devam etmek için kendimize sağ

lam bir temel oluşturmak; onlann söylediklerini ispat etmek amacıyla ileri sür

dükleri görüş ve fikirleri birbiriyle karşılaştırmaktır. Ancak, kendimizi, pek çok 

insanın kurtulamadığı peşin hükümlerden ve gerçeği görmeyi engelleyen alış

kanlık,  taassup, inatçılık, kayıtsızlık, iktidar hırsı vs. gibi sebeplerden anndır

mamız gereklidir. Benim bu dediğim husus, istenilen gerçeğe ulaşmanın en iyi 

yolu, şüphe ve şaibeleri ortadan kaldıracak en güçlü yardımcıdır. Öbür türlü 

çok gayret sarf etsek, çırpınıp dursak bile, matluba erişemeyiz Ne var ki, be

nim çizdiğim bu rota ve gösterdiğim yolu takip etmek kolay değildir. Aksine 

bize yetip gelen haberler ve rivayetlere pek çok yalan yanlış şeyler katıldığı için, 

uzak ve meşakkatli bir yoldur. Bu asılsız şeylerin tamamını ayıklamak, gerçeği 

ortaya çıkarmak ve aydınlığa kavuşturmak da bütünüyle mümkün değildir. Ama 

yalan olduklannı gösteren başka bilgiler yoksa, elimize ulaşan bilgilerin gerçek 

olanlannı ayıklamak büsbütün imkansız değildir. Uzak geçmişte olan bazı ta

bii hadiseleri imkansız bulurken ve insanın ömrü onca halk arasında bir tanesi 

hakkındaki bilgileri bile hakkıyla toplamaya yetmezken, tamamıyla ilgili bilgi

leri öğrenmeye nasıl yetsin ki? Münıkün değil. Durum bu olunca yapmamız 

gereken şey; en yakm rivayetten daha yakın geçmiştekine, dah.a fazla bilinen

den daha az bilinene doğru ilerlemek ve iyi bilineni de erbabından alıp, düzel

tilmesi gerekenleri düzeltmek, kalarılan olduğu gibi bırakmaktır. Yapacağım bu 

şey; gerçeği arayan, hikmet peşinde koşanlara diğer rivayetleri tenkit süzgecin

den geçirmeye yardımcı olacak ve elde edemediğimiz bilgilere ulaşmamızı sağ

layacaktır. Allah'm izni ve yardımıyla biz de böyle yaptık. 
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Maksada muvafık olarak, önce gece ve gündüz nedir, ikisinin toplamı ne 

kadardır, başlangıç saatleri ne zaman başlar, bunlan izah etmemiz gerekiyor. 

Çünkü aylan, yıllan ve takvimleri gece ve gündüz oluşturur. Gece ve gündüz 

hakkında tam bildiklerim.iz, bir günden oluşan ve onun üzerine kurulanlan an

lamamızı kolaylaşnracaktır. 



I 

GECE VE GÜNDÜZ, İKİSİNİN TOPIAMI VE 
BAŞLANGIÇIARI ÜZERİNE 

Ben diyorum ki, bir gece ve gündüz, Güneş'in kainattaki yörüngesinde, bir 

dairenin ittifaken gece ve gündüzün başlangıcı olarak kabul edilen bir nokta

sından başlayıp aynı noktaya ulaşıncaya kadar yaptığı bir tam dönüştür. Buna 

"büyük" daire denir ve her büyük daire dinamik c•Jill.ı) bir ufuktur (horizon). 

"Dinamik"ten kastım, bu dairenin dünyadaki herhangi bir yerin ufku olabile

ceğidir. "Evrenin dönüşü"yle kastettiğim ise, iki kutbu üzerinde doğııdan ba

tıya doğru içindekilerle birlikte hareket eden gökyüzünün bir hareketidir (� ...>"" 
cillill). 

Araplar, Güneş'in ufuk dairesi üzerinde batma noktalarını gece ve gündü

zün toplamı olarak düşündüler Yani Güneş'in ufukta doğıışundan batışına ve 

ertesi gün doğıışuna kadar olan süreyi bir gece ve gündüz olarak kabul ettiler. 

Bunun sebebi, onlann aylannın Ay'ın değişik evrelerinden çıkanlan Ay dönme

sine göre tespit edilmesidir. Dolayısıyla aylann başlangıcı hesaba göre değil, hi

lalin görünmesiyle tespit edilir. Güneş batarken ay görünmüşse, Araplar bunu 

yeni bir ayın başlangıcı sayarlar Onlara göre gece gündüzden daha öncedir ve 

haftanın günlerine isim verirken geceleri gündüzlerden öne alma adeti de bu

radan gelir. 

Bu konuda Araplarla aynı görüşte olanlar, karanlığın mertebece aydınlıktan 

daha önce olduğıınu, aydınlık karanlıktan sonra ortaya çıktığı için, mertebece 

önce olanla başlamanın daha iyi olacağını ileri sürdüler. Dolayısıyla dinlenme 

ve rahatın sükunla [hareketsizlikle] ilişkili olması sebebiyle, sükunu hareket

ten üstün tutarak, hareketin bir ihtiyaç ve zaruret olduğıınu, zaruretin enerji 

sarfını gerektirdiğini, dolayısıyla enerji sarfının hareketin bir sonucu olduğıınu 

söylerler. Yine onlara göre eğer elementler belli bir süre hareketsiz kalırlarsa, 
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bu bir tahribe sebebiyet vermez, ama sürekli hareket tahribe yol açar. Örneğin 

deprem, fırtına, dalgalar vs. 

Rumlar [Bizanslılar] , Persler ve onlarla aynı görüşte olan diğer halklar ise, 
bir günün, Güneş'in doğuda ufuktan doğuşundan ertesi gün aynı yerden doğu
şuna kadar geçen süre olduğunu söylerler. Bu yüzden onların aylan Ay'ın veya 
başka bir yıldızın hareketine göre değil, hesap yöntemiyle tesbit edilmiştir. On
lara göre gündüz geceden önce olduğu için, bir gün Güneş'in doğumundan iti
baren başlar; aydınlık varlık, karanlık ademdir [yokluktur] . Aynca aydınlığın 
karanlıktan önce olduğunu ileri sürenler, hareketin adem ve ölüm değil, var
lık ve hayat olduğunu söylerler. Kendilerine karşı çıkanlara ise, örneğin göğün 
yerden daha üstün, çalışanın ve gencin [yaşlıdan] daha sıhhatli, akarsuyun dur
gun sudan daha temiz olduğunu ileri sürerler. 

Gökbihmcilere gelince, bu bilim adamlarının çoğuna ve ileri gelenlerin ta
mamına göre, bir gün, Güneş'in belli bir yerin boylamından yükselişinden er
tesi gün aynı yerden yükselişine kadar geçen zaman dilimidir. Bu, yukanda 
verdiğimiz iki görüşün ortasında bir görüştür. Kısacası onların günleri, gündüz 
Güneş'in en yüksek noktaya geldiği andan itibaren başlar. Astronomi almanak
lanndaki [ziyc 01j] hesaplamalan buna göre yapar; yıldızların yerlerini düzenli 
hareketlerine ve astronomi almanaklannda belirlenen eşitlenmiş konumlanna 
istinaden tespit ederler. 

Ziyc-i Şehriyaranşah'ın37 müellifi gibi bazı gökbilimciler, Güneş'in görünme
yen en yüksek noktasını gün ortasındaki en yüksek noktasına tercih eder, gece 
ve gündüzü gece yansından [Güneş'in en düşük evcinden] başlatırlar. [Her iki 
metod da] aynı temele dayandığı için bunda herhangi bir mahzur yoktur. 

Meridyen boylamını ufuk dairesine tercih etmeleriniıı. çeşitli sebepleri var
dır. Örneğin günlerin ve gecelerin her yerde ve her zaman aynı uzunlukta ol
madığını tespit etmişlerdir ki, Güneş tutulmalan sırasında bu fark açıkça his
sedilmektedir. 

37 "Şehriyarfuışah Ziyci", VL Yuzyıl sonlannda ve VIL Yüzyıl başlannda Pehlevice hazır
lanan ve VIII. Yüzyılda Arapçaya çevr'Jen bir astronomi takvimidir. Ancak kayıtlarda 
Şehriyaranşah adı geçmemektedir. Bu konuda bilinen almanak Ziyc-i Şehriyar ve Ziycü'ş
Şah adını taşımaktadır ki muhtemelen Şehriyaranşah Ziyci de budur. Arapçaya el-Temim 
tarafından "Hamza İsfahaninüı Yıllığı" adıyla çevrilmiş; daha soma Mervli matematikçi 
ve astronom Ahmed b. Abdullah el-Habeşi tarafından, Hicri 3. yüzyıl başlannda bir
kaç "ziyc"le birlikte tek kitap halirıde derlenmiştir. (Sachau'nun notu). 
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Bu farklılığın sebebi, Güneş'in hareket hızının aynı olmaması; bazen hızlı, 

bazen yavaş hareket etmesi ve boylam kesitlerini katetme hızının değişkenliği

dir. Gece ve gündüzle ilgili bu farklılığı ortadan kaldırmak için boylam kesitle

rini geçme hızını eşitlemek istemişlerdir. Ekliptiğin meridyen üzerinde yükselişi 

her yerde düzenli ve aynıdır. Çünkü bu daire, (gök) kubbenin dik açı oluştu

ran ufuklanndan biridir ve onun şartlan ve özellikleri yeryüzünün her yerinde 

eşittir. Gökbilimciler, ufuk dairelerinde bu tür özelliklere rastlamazlar, çünkü bu 

daireler her yerde farklıdır. Her enlemin kendi ufku vardır ve bir yerden başka 

bir yere fark eder. Bu yüzden ekliptiğin bazı kesitleri ufuklan farklı hızla geçer

ler. Dolayısıyla (gece gündüz eşitliği konusunda) ufukları esas almak hem ke

sin sonuç vermez, hem de bizi amacımıza ulaştırmaz. 

Meridyen boylamını ufuk dairesine tercih etmelerinin bir diğer sebebi de, 

değişik bölgelerin meridyenleri arasındaki mesafelerin, o bölgelerin meridlenle

rinin ekvatora ve benzeri dairelere olan mesafesiyle bağlantılı olmasıdır. Halbuki 

ufuk daireleri arasındaki mesafeler, onların kuzey ve güney eğirnlerine ilave ola

rak aynıdır. Yıldızlar ve konumlan, ancak meridyenin doğrultusuna göre doğru 

tespit edilebilir. Bu doğrultuya biz "boylam" diyoruz ki, ufuk üzerindeki "en

lem" dediğimiz diğer doğrultuyla hiçbir ortak yönü yoktur. 

Bu yüzden gökbilimciler yapuklan hesaplamalarda sabit ve düzenli dayanak 

noktası olarak kullanabilecekleri bu daireyi seçip, diğerlerini nazar-ı itibare al

madılar. Bununla birlikte ufukları kullanmak isteselerdi, bu da mümkündü ve 

meridyende olduğu gibi aynı sonuçlan elde edebilirlerdi. Yalnızca daha fazla 

vakit kaybeder, daha fazla uğraşırlardı ki, doğru yol dururken dolambaçlı yol

dan yürümek anlamsızdır 

Gece, Gündüz ve Gündüzün Süresi 
Gece ve gündüzle ilgili olarak yukanda verdiğimiz bilgi, en genel olanı

dır. Eğer bir yirmi dört saati ikiye bölersek, gün (ı" J:l) ve gündüz (_}�-i) kelimesi 

aynı anlamı, yani Güneş'in doğuşundan batışına kadar geçen zamanı, gece ise 

Güneş'in batışından tekrar doğu.şuna kadar geçen süreyi ifade eder. Bu iki kav

ram, bütün halklarda ittifaken aynı şekilde kullanılır ve kimse bunlar üzerinde 

tartışmaz; fakat bir Müslüman fakih, gündüz ve oruç süresini denkleştirmek 

için, gündüzü tan vaktinden başlatıp Güneş'in batışıyla bitirmekte ve bunun 

için de Kur'an'daki şu ayeti delil göstermektedir: "Şafağın aydınlığı gecenin ha-
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ranlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağanncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama 

kadar orucu tam tutun. "38 Ona göre bu iki ifade (yani tan vakti ve gece) bir gü

nün iki sının (başlangıç ve sonu) anlamındadır. 

Esasen bu görüşle verdiğimiz ayet arasında hiçbir ilişki yoktur. Eğer orucun 

başlaması günün başlamasıyla aynı şey olsaydı, Allah herkesin çok rahatlıkla 

anlayabileceği bir şeyi bu şekilde anlaşılması zor ve manasız bir tarzda tammla

rrnş durumuna düşerdi. Halbuki O, günün sona erişini ve gecenin başlamasını 

benzeri terimlerle tanımlamamıştır, çünkü genellikle herkesin iyi bildiği bir hu

sustur. Allah, orucun tan atışıyla birlikte başlamasını emretmekte, fakat orucun 

bitiş anı için benzeri bir tanımlama yapmamaktadır. Çünkü gecenin Güneş'in 

batışıyla birlikte başladığını herkes bilmektedir. Dolayısıyla burada Allah'ın bi

rinci ibareyle gündüzün başladığını kastetmediği açıktır. 

Bizim bu görüşümüzün doğruluğuna Allah'ın "Oruç gecesi kadınlanmza yak
laşmanız size helal kılındı" sözünden "sonra akşama kadar orucunuzu tam tutun" 

sözüne kadar buyurduğu şeyler de delalet etmektedir. Demek ki Allah, bütün 

bir gece cinsi temasta bulunmaya ve yeme içmeye değil, gecenin belli bir anına 

kadar cinsi temasa ve yeme içmeye izin vermiştir. Bu ayet nazil olmadan önce 

yatsı namazından soma Müslümanlann yeyip içmeleri yasaklanmıştı ve onlar 

da oruçlannı bütün gün ve kecenin bir kısmı diye ayırmadan, genellikle gün

lerle hesaplarlardı. 

Eğer Allah bu ayetle Müslümanlara gündüzün başlangıcını tanımlamak is

temiştir denilirse, insanlann daha önce gündüz ve gecenin başlangıçlannı bil

medikleri hükmü çıkar ki, böyle bir şey mürnkün değil. Şer'i: günün tabii gün

den farklı olduğu şeklindeki söz, yalnızca aynı şeyin farklı ifadelerle belirlenmesi 

ve genellikle bir şeyi tanımlamak için kullanılan ifadeyi başka bir şekilde söy

lemekten ibarettir. Biz bu tür konularda tartışmaya girmeyiz ve bizim görüşü

müze karşı çıkanlar, demek istediğimiz hususta bizimle aynı görüşü paylaşır

larsa, biz de onlann bu ifadelerine katılınz. 

Alenen ters ve zıt olan bir şeye nasıl inanalım? Gurub vaktinin kızıllığıyla 

şafak vaktinin kızıllığı birbirine benzer. Her iki kızıllık da aynı sebepten olu

ş-ur ve aynı özelliklere sahiptir. Eğer tarı vakti gündüzün başlangıcı olursa, gü

neşin batmasıyla birlikte gün sona ermiş olurdu. Hatta bazı Şii mezhepleri bu 

38 Kur'an, II, 187. 
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görüşü kabul etmektedir. Bununla birlikte, yukandaki görüşümüze karşı olan 

kişi, gece ile gündüzün biri ilkbaharda diğeri güzde olmak üzere yılda iki defa 

eşit olduğu konusunda bizimle hemfikirdir. Dahası, o da bizim gibi Güneş'in 

Kuzey Kutbu'na oldukça yaklaşmasıyla birlikte gün uzamasının durduğu, ora

dan uzaklaştığında da gün kısalmasının sona erdiği görüşündedir. Aynca ya

zın en kısa gecesi kışın en kısa günüyle denktir. Kur'an'daki "Allah geceyi gün
düZe, gü.ndüZü geceye girdirdi" ve "Geceyi gü.ndüZün üZerine örtüyor, gündüZü gecenin 
üZerine örtüyor" ayetinden kastedilenin bu olduğu görüşümüze de katılmakta

dır. Rakiplerimiz bunlan bilmiyor veya bilmezlikten geliyor olsalar dahi, gün

düzün birinci yanmının altı saat, ikinci yanmının da altı saat olduğunu kabul 

etmekten başka çareleri yok. Buna burun kıvır.malan mümkün değil; çünkü 

Cuma günü camiye önce varanlann faziletleri ve camide geçirdikleri sürenin 

uzun veya kısa oluşuna göre mükafatlarının da farklı olduğu konusunda riva

yet edilen hadis meşhurdur. Camide bulunma saatleri gündüzün başlamasın

dan ta gün ağıncaya kadar geçen altı saattir ki, bunlar "mütedile" (Uı.J....JI) de 

denilen "müsteviye" (�ji..ı.JI) saatler değil, "zamaniye-i muavvece"39 saatlerdir. 
(4 �\ �\.... jll WU:.WI) 

Eğer biz onlann iddialannı kabul etmiş olsaydık, ekinoksun Güneş'in kış 

dönencesinin herhangi bir tarafında hareket ettiğinde gerçekleşmesi ve bunun 

da yalnızca dünyanın belli bölgelerinde vuku bulması, aynca kış gecesinin yaz 

gecesiyle aynı uzunlukta olmaması gerekirdi Şu halde Güneş gün doğuşu ve 

gün batışı arasında eşit şekilde ikiye bölünen noktaya geldiğinde, gündüz he

nüz yanya ulaşmamış olurdu. Bu görüşe karşı çıkmak, ancak idrak kabiliyeti 

az olan kişilerin işidir. Gökyüzündeki seyyareler.in hareketleri hakkında biraz

cık bilgi sahibi olan kişi, bu insanlann sözü edilen görüşleriyle mantıktan uzak

laştıklarını ayan beyan anlayacaktır. 

Tan attığında insanlann "sabah oldu, gece bitti" şeklindeki sözlerini delil 

olarak gösteren kişini.-rı, Güneş batmaya yakın vakitte sarardığında birilerinin 

"akşam oldu, gün bitti, gece başladı" şeklindeki sözleri karşısında ne diyece

ğini merak ediyorum Halbuki bu tür ifadeler, yalnızca bir vaktin yaklaşmakta 

39 Mutedile (veya müsteviye) saat, Arap gökbilimcileıin gece ve gündüzü oni iki saate böl

dükten sonra arta kalan ara zamana verilen isimdir. Bu saatin uzunluğu, bölgenin ge

nişliğine ve mevsimlere göre değişir. Zamaniye-i muavvece (eğik saat) ise astronomide 

kullanılan bir saattir. Gökteki cisimlerin 15' dönüşune tekabül eder. 
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olduğunu ve içinde bulunan vaktin geçmeye başladığını ifade eden cümleler

dir. Yani bunlar mecazi ve istiaıi anlamda sarfedilen sözlerdir. Günlük konuş

malarda bu tür ifadeler kullanılabilir. Nitekim Kur'an' da da "Allah'ın emri gele

cektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin"40 buyrulmaktadır. 

Görüşümü teyit eden bir başka delil ise, Hz. Peygarnber'irı şu hadisidir: "Gün
düz. namazı sessizdir." Onun bu şekilde buyurmasının sebebi insanlann öğle na

mazına "birirıci" namaz demeleridir. Çünkü gündüz vakti iki namaz vardır. Hal

buki ayrıı kişiler ikindi namazına "orta" namaz derler, çünkü gündüzün "birirıci" 

namazı ile gecenirı "birirıci" namazı [akşam namazı] ortasındadır. 

Benim burada tartışarak itirazda bulunmaktan maksadım, bazı felsefi veya 

fiziki sebeplere birıaen kaçınılmaz olan bu hususlann Kur'an'da beyan edilenle

rirı aksirıi ispat ettiğirıi düşünen ve görüşlerini bir fakih ve müf essirirı görüşüne 

istinat ettirenlerin şüphelerini ortadan kaldırmaktır. Hidayete erdiren Allah'tır! 

40 Kur'an, XVI, 1. 



u 
GECE - GÜNDÜZDEN OLUŞAN AYI.ARIN VE 

YILIARIN MAHİYETİ 

Ben diyorum ki, Güneş'in tam dönüşün (JSJI A.Sy..) aksi istikametinde hare

ket ederek, hareketin başladığı var sayılan herhangi bir aynı noktaya tekrar dö

nüşüne kadar tutulum çemberinde (yani ekliptikte) geçirdiği süreye yıl denilir. 

Güneş, bu yolculuğu sırasında dört mevsimi yani ilkbahar, yaz, sonbahar, kış 
ve onlann değişik özelliklerini yaratarak, başladığı noktaya tekrar döner. 

Güneş apojesinin hareket etmediği kanaatinde olan Ptoleme'ye göre bu dö

nüş [hızlı veya yavaş değil] birbirine denktir; fakat Sindhind (almanağ'..nın) ya

zarlanna ve modem gökbilimcilere göre bu dönüş eşit değildir. Çünkü yap

tıklan gözlemler kendilerinde güneş apojesinin hareket ettiği kanaatini hasıl 

etmiştir. Her halükarda, bu dönüş eşit veya gayr-ı eşit olsa da, dört mevsimi ve 

özelliklerini yaratır. 

Yılın günlerinin ve küsurlannın uzunluğuna gelince, astronomik gözlemle

rin sonuçlan bu konuda birbiriyle örtüşmediği gibi, önemli farklılıklar göster

mektedir. Kimi gözlemlere göre daha uzun, kimilerine göre daha kısadır. Fakat 

bu gözlemler arasındaki farklılıklar kısa zamanda fark edilmez. Eğer bu göz

lemler uzun zaman alır ve farklılıklar çoğalır ve bir yekün oluşturursa, bu du

rumda büyük ve bariz hatalar meydana gelir. Bu yüzden bilim adamlan ısrarlı 

bir şekilde gözlemlerin sürdürülmesini ve gözlemler sırasında yapılabilecek ha

talara karşı dikkatli olunmasını tavsiye etmektedirler. 

Yılın kaç gün olduğu konusunu tespit için yapılan gözlemler arasındaki 

fark, irısanlann bu gözlemleri nasıl yapacaklarını bilmemelerinden ve dakik 

bilgi edinemediklerinden değil, büyük daire derecelerini küçük daire derece

leriyle tespit etmenin imkarısızlığından, yani gözlem araçlannın küçük, gözle

nen cisimlerin çok büyük olmasından kaynaklanmaktadır. Bu konu üzerinde 
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Kitab el-istişhad bi-ihtilaf al-arsad (.:.l..,,,, _ _;':11 �4 .:.�':1\ y'üS) adlı eserimde41 

detaylı şekilde durdum. 

Bu esnada yani Güneş'in tutulum çemberi..nde bir dönüşü sırasında Ay, 12  

1/ı defadan biraz daha az döner ve on iki defa hilal görünür. Ay'ın tutulum çem

berinde on iki defa döşününe bir karnen yıl denilir ve ondan 1 1  güne yakın bir 

süre atılır. Dahası, aynı durum tutulum çemberinin on iki eşit parçaya bölün

mesinin de sebebidir ki, bunu "ışıklann ve aydınlığın keşfi" (ı..::..ıl.c.k..::JI ..ı,;_?.-J '-:-'l..:iS 
)Y:,':11.J) üzerine yazdığım kitapta izah ettim. Bu kitabımı majestelerine42 takdim 

etme şerefine nail olmuştum. Tann onun mertebesini daha da artirsın. 

Neticede insanlar iki çeşit yıl kullanırlar: Şemsi yıl (Güneş yılı) ve kameri 

yıl (Ay yılı) . Fakat yıllan hesaplamak için diğer yıldızlan kullanmazlar. Bunun 

sebebi, onlann hareketlerinin nispeten gizli olması ve çıplak gözle çok zor ta

kip edilebilmesi; ancak astronomik gözlemlerle ve deneylerle görülebilmeleri

dir. Güneş ve Ay'ı kullanmalanmn bir diğer sebebi de, bu ikisinin elementlerin 

özelliklerinin ve ortak metamorfozlannın değişmesinde rol oynaması; zaman

ların ve aynca hava, bitki ve hayvanlann bunlann hareketlerinden etkilenmesi

dir. Çünkü bu ikisi, hem diğer yıldızlardan daha büyüktür, hem de ışıklan ile 

diğerleri arasında bariz bir şekilde görünürler ve aynca birbirlerine benzerler. 

Bu iki yıldan başka diğer yıllar da türetilmiştir. 

Şemsi Ytl 

Theon'un ziycinde belirtildiğine göre Kostantiniyye ve İskenderiye halkın

dan başka, diğer Yunanlılar, Süryan1ler, Keldamler, şimdiki Mısırlılar ve Mütazıd 

Billah'ın görüşünü benimseyenler, yaklaşık 365 1/4 gün çeken şemsi yılı kulla

nırlar. Bunlar yılı 365 gün kabul eder ve her yıla bir çeyrek gün koşarak dört 

yılın sonunda bir tam gün ilave ederler. Çeyrek günlerin toplamının ilave edil

diği yıla "ekli yıl/artık yıl" [kebise yılı] (4.S.ll :i..i...ı) derler. Eski Mısırlılar da bu 

usulü tatbik etmişlerdir, ama onlarınki biraz farklıdır. Yani Mısırlılar, birike bi

rike tam bir yıl oluncaya kadar çeyrek gü.nlere dokunmamışlar. Her l 460 yılda 

bir yıl ilave etmişler. İskenderiyelı Theon'un kaydına göre yılbaşı konusunda İs

kenderiye ve Kostantiyye halkıyla hemfikirdirler. 

41 Birünfoin bu kitabı henuz bulunamamıştır. 

42 $ems'ül Mealı Kabus b. Veşmgir. 
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İranlılara gelince, onlar da imparatorluklan yıkılmcaya kadar aynı yolu takip 

ettiler; fakat yılı hesaplarken biraz farklı bir usül kullanmışlar. Şöyle ki; bir yılı 

yine 365 gün olarak almışlar, fakat kesir günleri hesaba almamışlar. Sonunda 

çeyrek günlerden 120 yıl zarfında bir tam ay ve çeyrek günlerdeki fazla 1/s sa

atlerden bir gün birikmiş. Sonra o bir ayı her l 16 yılın sonuna ilave etmişler. 

Bunun sebebini daha sonra anlatacağım . 

Eski Harezmliler ve Soğdiyanlarla İranlıların dinini kabul edenlerin tamamı, 

yani imparatorluk döneminde onlann hakimiyeti altında yaşayan tebaa halklar 

da İranlıların usulünü uygulamışlar. 

Duyduğum kadanyla, dünyanın tümüne hakim olan İranh Peşdadi: hüküm

darlan, bir yılı 360 gün, her bir ayı da fazla veya eksik olmaksızın 30 gün ka

bul etmiş; sonra her altı yılda yıla bir ay ilave edip, ona "kebise" adını vermiş

ler ve her 1 2 0  yılda yıla iki ay koşmuşlar. Bu iki aydan birisi kesirli beş gün, 

diğeri ise çeyrek günler sebebiyle ilave edilmiş. "Kebise" yılını "bereketli" yıl ka-

. bul etmişler ve o yılı ibadetle, güzel işlerle geçirmişler. 

Fakat Almagest'nin yazannm hesaplarda esas alman yıllarla ilgili naklettikle

rine göre, eski Mısırlılar, İslamI dönemdeki İranlılar, Harezmliler ve Soğdiyan

lar, kesirlerden yaı.ıi çeyTek gün ve ona ait dakikalardan vazgeçerek, tamamıyla 

eski sistemi bırakmışlar. 

Kameri-Şemsi Yıl (Ay-Güneş Yılı) 

İbranı:ler, Yahüdı:ler, tüm İsrail oğullan, Sabiiler ve Harranlılara gelince, on

lar orta bir yol takip ederek, yıllanrn Güneş'in, aylannı ise Ay'ın dönüşüne göre 

tespit etmişler; bayramlarını ve oruç günlerini Ay hesabına göre tertiplemişler, 

fakat aynı zamanda bunlann vakitlerini hatırlamak için (yıl) aylanrn Ay'ın hare

ketlerinden almışlar; her on dokuz kameıi yıla yedi ay ilave etmişlerdir. Bunu, 

onların çevrimleri ve değişik yıllarından bahsederken aynca anlatacağım. 

Hıristiyanlar, oruç ve bazı bayTam günlerirıin hesaplanmasında onlarla birlikte 

hareket ederler. Bunun sebebi, Hıristiyanlann bu günleri hesaplarken Yahüdılerin 

Hamursuz'unu esas almalandır. Fakat aylan hesaplarken onlardan ayrılıp, Rumlar 

ve Süryanllerin usulünü uygularlar. Araplar da cahiliye döneminde böyle yap

mışlardı. Onlar da kendi kullandıklan (kameri) yıl ile şemsı: yıl arasındaki farkı, 

- ki yuvarlak hesapla 1 0  gün, 2 1 1/s saattir, - göz önünde bulunduruyor ve bu 
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farklar tam bir ayı doldurunca onu yıla ilave ediyorlardı. Fakat söz konusu farkı 

yalnızca 10 gün 20 saat olarak hesaplıyorlardı. Bu nes'e (ôl...u) (yani erteleme) 
işini Kinane kabilesinden Kalarrıis (�) denilen kişiler üzerine almıştı. "Bol 
sulu deniz" anlamına gelen Kalamis'in çoğulu Kalammes'dir. Sözünü ettiğimiz 

bu kişiler Ebü Sumame ve atalanydı. Şecereleri şöyledir: Ebü Sumame Cuna.de 

b. Avf b.  Ümeyye b. Kala' b. Abbad b.  Kala' b. Huzeyfe. Bunlann tamamı tehir 
etme işiyle uğraşırlardı. Bu işi ilk üzerine alan kişi ve şeceresi şöyledir: Huzeyf e 
b. Abd b. Fukaym b. Adiyy b. Amir b. Sa'lebe b. Malik b. Kinane. 

Huzeyfe bu işi İslamdan yaklaşık iki yüz yıl önce Yahudilerden öğrenmişti. 

Fakat Araplar her yirmi dört karnen yıla dokuz ay ilave ederlerdi; ama ayları

nın zaı:ruuılan belliydi ve bu düzenlemede herhangi bir ay olması gereken za

mandan önce veya sonra gelemezdi. Peygamber efendimiz Veda haccını yerine 

getirirdikten sonra şu ayetin inişine kadar bu sistem devam etti: "Haram aylan 

ertelemek (nesi) ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki, bununla inkar edenler sap

tmlır. Allah'ın haram kıldığı aylann sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram 

kıldığını helal kılmak için Haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onlann 

bu çirkin işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola 

iletmez. "43 Bu ayetin nüzulünden sonra Hz. Peygamber okuduğu bir hutbede 

"Zaman elbette döndü ve Allah gökleri ve yeri yarattığı zaman nasılsa o halde kaldı" 

diyerek "nesi" (erteleme)nin haram kılındığına dair inen ayeti okudu. Böylece 

o günden itibaren nesi yani yıla gün ilave etme uygulaması Araplar tarafından 

terk edildi. Aylann yerleri değişti ve isimleri dahi eski anlamlannı ve uzunluk

lannı ifade etmez oldu. 

Diğer halklara gelince, onlann bu konudaki görüşleri iyi bilinmektedir. Çünkü. 

bizim anlattığımız sistemlerin dışında bir sistem kullanmamaktadırlar ve anlaşıl

dığı kadanyla her halk bu tür sistemleri komşulanndan ödünç almaktadır. 

Hintlilerin Yıllan 

İşittiğime göre Hintliler ayların hesaplanrı:ıasında hilaliıı görünmesini esas 

alıyor ve her 976 güne bir karnen ay ilave ediyorlar. Takvimlerinin başlangıcını 
ise herhangi bir burcun ilk dakika içinde gerçekleşen kavuşum anından baş

latıyorlar. Hintliler, genellikle bu kavuşumun iki ekinoks noktasından birinde 

43 Kur'an, IX, 37. 
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gerçekleştiğini düşünüyorlar. Artık yıla Adhimasa diyorlar. İhtimal bunlar doğ

rudur. Hintliler astronomiyle ilgili konularda burçlan değil, yıldızlardan Ay'ı, 
onun merızillerini ve diğer hareketlerini esas aldılar. Ne var ki ben bu konuda 
derirJemesine bilgi sahibi olan biriyle karşılaşmadım. O yüzden kesin bilme

diğim bir şeyden bahsetmek istemem H Yardımcım Allah'tır! 

Ebü Muhammed en-Naib el-Amulı45 Kitab el-Gurre adlı eserinde Yakub b. 
Tarik'e dayandırarak, Hintlilerin dört çeşit yıl kullandıklannı kaydetmektedir: 

1. Güneş'in ekliptiğin herhangi bir noktasından başlayarak dönüp tekrar 

aynı noktaya gelmesi şems1 yıldır; 

11. Güneş'in 360 defa doğuşu orta yıldır; çünkü kameri yıldan daha uzun, 
şemsi yıldan daha kısadır; 

lll. Ay'ın Şaratan'dan (yani Koç burcunun baş yıldızı) başlayarak 1 2  dö
nüş yaptıktan soma aynı noktaya dönmesi kameri yıldır ki, 327 gün ve takri
ben 7 2h saattir. 

IV Ay'ın 12 defa yenilenmesi bir kameri yıldır ve kullanılan yıl da budur. 

44 Biruni bu eseri yazdığı yıllarda henıiz Hindistan'a gitmemişti. 

45 Biri Taberistan'da diğeri Sır-derya ıizerinde olmak üzere iki Amül şehrinden birinde 

doğınuştur, fakat hangi Amül olduğu tespit edilememiştir. Bununla birlikte değişik kay

naklarda bu isimde bir yazara rastlanmamaktadır ki, bu da muhtemelen eserinin kay

bolmasından kaynaklanmıştır. 



IU 

TARİH VE 

HALKLARIN FARKLI TARİHLER KULLANMASI ÜZERİNE 

Tarih, geçmişteki herr,.angi bir yılın ilk gününden itibaren başlayan belli bir 

süre aralığıdır. Herhangi bir peygamberin mucize ve delillerle gönderilmesi, 

muktedir ve despot bir kralın tahta çıkışı, bir halkın tufanla, bir afet veya dep

remle, yerin yanlıp toprak altında kalmasıyla veya bir veba salgını yahut çok 

şiddetli bir kıtlıkla yok oluşu, devletiı.'1 el değiştirmesi, bir halkın yerini başka 

bir halkın alışı yahut çok büyük bir semavi olayın vuküu, yeryüzünde birbirini 

takip eden asırlar veya uçsuz bucaksız bölgelerdeki meşhur olaylar, belirli tarih

lerle zikredilir. Bunun başka bir yolu yoktur. Her dini. ve dünyevi olayın, deği

şik bölgelerde yaşayan her bir halkın başına gelen hadiselerin birer tarihi vardır 

ve bu tarihler hükümdarlann veya peygamberlerin yahut devletlerin zamanlan 

veya herhangi bir olayın vuku bulduğıı dönemlerle tespit edilir. Muamelatta, 

zaman tespitinde gerekli takvimler ancak bu tarihlerle belirlenir. 

Bizim için en erken ve en meşhur tarih, insanlığın var oluşunun başlangıç 

tarJıidir. Ehl-i Kitap'tan Yahudiler, Hıristiyanlar, Mecüsller ve onlann mezheple

rinde bu olayın nasıl ve ne zaman olduğu hususunda başka hiçbir tarih konu

sunda olmayacak şekilde ihtilaf vardır. Yaratılışın başlangıcı ve geçmiş halklann 

durumlanyla ilgili bilgiler, aradaki zamanın uzunluğıı ve olaylann uzak geçmişte 

vuku bulması, o olaylan ve tarihleri akıllannda tutan kişilerin de bunlan ezber

leyip hafızalannda saklamaktan aciz kalmalan dolayısıyla, efsane ve çarpıtma

larla iç içedir. Nitekim Kur'an' da da "Onlara kendileıinden öncekileıin habeıi gel
medi mi? Onlan ancak Allah bilir" buyrulmaktadır. Dolayısıyla en iyisi, güvenilir 

bir kitapta söz edilmeyen olaylan veya büyük çoğıınluğıın güvendiği rivayetle

rin dışındaki sözleri kabul etmemektir. 
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Önce bu tarihten46 başlayacak olursak, sözünü ettiğimiz din salikleri ara

sında bu konuda küçümsenmeyecek bir ihtilaf olduğunu görürüz. Persler ve 
Mecüsı:ler, dünyanın yaşının burçlann ve aylann sayısına uygun olarak 12 000 

yıl olduğunu iddia ettiler. Dinlerinin kurucusu Zeraduşt, kendisinin ortaya çı

kışına kadar bu süreden çeyrek gün ilave edilmiş 3000 yıl geçtiğini ileri sürdü. 

Çünkü kendisi, yaptığı hesaplar sonucunda yıllarda bir eksiklik hissetmiş ve 
çeyrek gün ilave edilmezse kendisinin ortaya çıkış tarihine doğru gelmeyece

ğini anlamıştı. 

Zeraduşt'un ortaya çıkışından İskender devrinin başlangıcına kadar 258 

yıl geçmiştir. Demek ki, yaratılışın başlangıcından Iskender'in ortaya çıkışına 

kadar 3258 yıl geçmiş oluyor. Ama Perslerin ilk insan olarak kabul ettikleri 

Keyumers'den47 başlayıp onu takip eden hükümdarlannın saltanat sürelerini 

hesaplarsak - İran'ın hiç kesintisiz onlann hakimiyetinde olduğu dönem için, -

İskender'e kadar olan sürenin 3354 yıl olduğunu görürüz ki, değişik rakamlar 

bu toplamla örtüşmemektedir. 

Persler ve Rumlar, İskender sonrasının tarihı konusunda da ihtilaf halinde

dirler. Şöyle ki; İskender'den Yezdigerd'in tahta geçiş tarihine kadar 942 yıl 257 

gün vardır. Kendi iddialanna göre, Yezdigerd'in saltanat döneminden itibaren ge

çen Sa.sanı: hükümdarlannın iktidar yıllannı yani yaklaşık 415 yılı bu rakamdan 

çıkarırsak, geriye İskender ve Mülük-u Tavfüf'in48 hükümdarlık dönemi olarak 

528 yıl kalmaktadır. Ancak, kendi tespitlerine göre Eşkani [Arşaklılar] hüküm-

46 Yani insanlığın başlangıç tarıhi. 
4 7 Persler, Keyumers'i Hz. Adem olarak kabul ederler. 
48 Mulük-u Tavaif: Kelime anlarru olarak her bir taifenin başında bulunan hükıimdar

lar demektir. Fakat bunlann Arap mı, Acem mi yoksa Nabatlardan mı olduğu konusu 
tartışmalıdır. İskender'in Dara'y'l öldurdükten sonra bu meliklere gönderdiği mektupta 
"Aranızda Arap, Acem ve Nabat olanlar var" demek suretiyle onlan birbirinden koparıp 
daha kolay itaat altına alınır hale getirmeyı amaçladığı ileri sürulmektedir. Mesudi'nin 
verdiği bilgiye gore Mülük-u Tavaif'in büyük çoğunluğu Eşkanilere bağlıydılar. O sı
ralar ise Eşkanı Dinever, Nehavend, Hemedan, Masebedan ve Azerbaycan gibi ülke
lerdeki dağlık bölge hükıimdarlanna verilen isimdi. Diğer bölgelerdeki hükıimdarlar 
bunlara tabi olduklanndan onlara da Eşkani denirdi. Mülük-u Tavaf'in erken dönemi 
hakkında fazla bilgi yoktur. Onlann en iyi bilinen tarıhleri, Erdeşir b. B:l.bek'ten son
raki tarihleridir. Kısacası erken Perslerle geç Persler yani Sasaniler arasında gelip geçen 
hükümdarlara Mülük-u Tavfüf denir. 
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darlanndan her birinin iktidar müddetlerini topladığıilllZ zaman 280 yıl gibi 
bir zaman dilimi ortaya çıkıyor ki, Perslerin her bir hükümdarının saltanat sü
relerindeki ihtilaflannı göz önünde bulundursak bile, toplamı 300 yıldan daha 
fazla değildir. Bu farklılığı daha soma izah ederek düzelteceğim. 

Bazı Persler geçen üç bin yılın yalnızca Keyumers'in yaratılışından itibaren 
olduğunu, ondan önce de altı bin yıl geçtiğini, bu süre zarfında alemin sabit kal
dığım ve yaratılmış olanlann yapısında hiçbir değişi.klik olmadığım, elementle
rin değişmediğini, herhangi bir şeyin büyüyüp, yok olmadığını ve yeryüzünün 
gayr-ı mamur halde olduğunu ileri sürmekte; kurre-i arz hareket ettirilince ilk 
insanın ekvator üzerinde yaratıldığını, bedeninin yarısının kuzey yönünde, di
ğer yansınınsa güney yönünde olduğunu; canlılann doğurmaya, insanların üre
yip çoğalmaya başladığını, yaratılıp değişime uğramaya başlaması sebebiyle ele

mentlerin birbirleriyle kanştığırn ve Tann'rnn yeryüzünü yaşanacak hale getirip, 
bir düzen kurduğunu söylemektedirler. 

Bu konuda Yahüdi:lerle Hıristiyarılar arasındaki ihtilaf daha da fazla. Çünkü 
Yahümlere göre Adem'den İskender'e kadar geçen süre 3448 yıl, Hıristiyanlara 
göre ise 5 180 yıldır. Hıristiyanlar, Yahüdi:lerin İsa'nın gelişini IV Binyıla yani 
dünyanın yaşı kabul ettikleri yedi bin yılın ortasına denk gelmesi ve Müsa aley
hisselamdan sonraki peygamberlerin geliş tarihiyle İsa'nın bakire bir kızdan son 
zamanda doğumunun örtüşmemesi için bu tarihi düşürmekle suçluyorlar. 

Her iki taraf da iddiasını ebcet hesabından çıkardıkları yorumlara dayandır
maktadır. Yahümler, kendilerine müjdelenen Mesih'in İskender'den sonra tam 
1335 yJ gelmesini bekliyorlardı. Er-Ra1,49 Ebü İsa el-Isfahan150 vs. gibi çeşitli 
mezheplerine mensup sahte peygamberler de kendilerinin Mesih tarafından 

49 Sachau'nun verdiği bilgiye göre Er-Raı'nin sahte Mesih olup olmadığı tartışmalıdır. 
Yahudi tarih kitaplannda adı Serene olarak geçmektedir. Kelime Arapçada "çoban" an
lamındadır. Daha sonraki Latince kitaplarda ise adı Serenus şeklinde gösterilınektedir. 

Al-Jaubari'nin kaydına göre Tiberias'da Er-Rai adında sahte bir peygamber vardı. Belki 
de burada söZU edilen Er-F.ai aynı kişidir. 

50 Isfahan'da 750 yılında ortaya çıkan ve Obadya lakabı taşıyan EbU Isa el-Isfahanı bir 
Yahuclı'dir ve Musevilikteki lsevi mezhebinin kurucusudur. İbranice İsiy}m denilen ki
şiler, Ebu İsa el-Isfahanfyi kendiierine onder kabul ettiler. İbni Hazın, "El-Fas] ve'l Mi

lel. ." adlı eserfrıde onunla ilgili şöyle der: "İseviler Isfahan YahUdilerinden Ebu İsa el
Isfahani'nin taraftarlandır. Öğrendiğime göre adı Muhammed b. İsa imiş. Bunlar, Hz. 
İsa ve Muhammed'in peygamberliğini kabul ediyor; İncil'de açıklandığı gibi Allah'ın 
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Yahüdilere gönderilmiş elçiler olduklarım iddia etmişlerdi. Dolayısıyla onlar bu 

tarihin kurban sunmanın kaldınlması, vahyin kesilmesi ve peygamberlerin geli

şindeki fetret devrinin tarihiyle örtüştüğünü iddia ettiler ve bunun için Allah'ın 

Tevrat'ın beşinci sifrindeki "Ben Rab, kendimi o güne kadar gizleyeceğim" sözünü 

esas aldılar. Sonra "hastor" ve "astir" kelimelerini yani kendini gizleme anlamına 

gelen sözcükleri ebcet usulüyle hesaplayarak 1335 yılım buldular. Onlara göre 

bu tarih gökten vahiy gelişinin kesilişi ve kurban sunmanın kaldınlması süre

sidir ki, gizlenmekten murat budur. "Kendimi" sözcüğü ise burada "emir" an

lamındadır. Bu iddialarının doğruluğu için de Danyal'ın şu sözlerini delil olarak 

göstermektedirler: ''Ve daimi yakılan takdimenin kaldınldığı ve harap edici mekruh 
şeyin dikildiği vakitten başlayarak bin iki yüz doksan gün olacak" ; "Dayanıp bin üç 
yüz otuz beş güne yetişene ne mutlu!". Bazıları iki söz arasındaki sürenin kırk beş 

yıl olduğunu söylerler. Çünkü birinci söz Beytü'l-Mukaddes [Kudüs'ün] onarıl

maya başlandığında, ikincisinin ise tamirin tamamlandığında söylendiğini belir

tirler. Kimileri de birincisinin onun [Mesih'in] doğum zamanına, ikincisininse 

ortaya çıkış gününe işaret ettiği görüşündedirler. Yahüdtler, Yakub'un Yahuda'yı 

kutsayıp onun için dua ettiğinde, ona tahtın beklenen Mesih gelinceye kadar 

iktidarın onun torunlarının elinden çıkmayacağım haber verdiğini ve gerçekten 

de böyle olduğunu, iktidarın ellerinden hiç çıkmadığını söylerler. Onlara göre 

"Re's el-Calut"un anlamı ''Yurtlarından Beyt'ül Mukaddes'e dönen neslin reisi" 

demektir ve dünyadaki tüm Yahudilerin lideridir; tüm ülkelerde genellikle onu 

dinler ve emirlerini yerine getirirler. 

Hıristiyanlar ise Süryaruce Lu 1.!.J->9 � t_,.:;.. yani "İsa Mesih en büyük kur

tarıcıdır" cümlesine dayanıyorlar. Onlar, bu kelimeleri ebcet usulüyle hesapla

yarak 1335 yılım buldular. Buradan da Danyal'm sözü edilen tarihi verirken bu 

Süryaruce kelimeleri göz önünde bulundurduğunu; yıldan bahsetmediğini, sa

dece rakam verdiğini, ama bunun yıl mı, gün mü veya başka bir şey mi oldu

ğuna işaret edilmediğini ileri sürdüler. Yine onlara göre burada Mesih'in müj

desi verilmekte, ama geliş tarihi belirtilmemektedir. Aynca Hıristiyanlar Kral 

Kroş'un [Kyrus] saltanatının ikinci yılında ve ilk ayın yirmi dördüncü gününde 

Babil'de bir rüya gördüğünü ve Allah'a dua ettiğini, üstelik de bu sırada İsrail 

oğullarının Farsların esareti altında bulunduklarım; Allah'ın ona "Kudüs'ün yani 

İsa'yı İsrail oğtıllanna gonderdiğini, onun İsrail oğtıllannın peygamberlerinden oldu
ğunu söylüyorlar . . .  " 
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Beytü'l-Mukaddes'in 70 haftada (sabu) tamir edileceğini ve onun halkının hü

kümranlığı altında huzur bulacağını, sonra Mesih'in geleceğini, onun öldürü
leceğini ve gelecek hükümdann kavminin Kudüs'ü son kez yıkacağını ve deh
rin sonuna kadar bu şekilde kalacağını"51 vahyettiğini söylerler. İbranice sabu 

kelimesi yedi yıl demektir. Dolayısıyla burada geçen yedi "sabu" Zekeriya b. 
Barhiya b. iddo'nun kitabında sözünü ettiği Kudüs'ün tamir tarihiyle örtüş
mektedir: "Bir şamdan, hep altın ve tepesinde kendi yağ kabı ve üzerinde yedi 
kandili ve tepesinde olan yedi kandile yedi boru görüyorum . . .  "52; "Ve Rabbin 
şu sözü geldi: "Bu evin temellerini Zerubbabil'in elleri atu; ve onun elleri onu 
tamamlayacaknr."53 Evin [Kudüs tapınağının] temelinin atılışından tamamlanı
şına kadar kırk dokuz yıl yani yedi "sabu" geçmiştir. Arkasından Hıristiyanlann 
dedikleri gibi altmış iki "sabu"dan sonra Meryem oğlu Isa gelmiş; son "sabu"da 

kurban ve sunu takdimi kaldınlmış ve malum olduğu üzere Urşelim yıkılmış; 
vahyin ve peygamberlerin gelişi kesilmiş; İsrail oğullan oraya buraya dağılmış, 
sunak ve kurban sunmakla uğraşmaz olmuşlardır. 

Sözünü ettiğimiz her iki grup da, bu konuda yalnızca ebcet hesaplanna ve 
bazı ince sufi yorumlanna dayanarak deliller ileri süren iddia sahipleridir. Bun
lar üzerinde düşünen bir kişi, aynı metodlara başvurarak herhangi bir şey is
pat etmek ve benzeri hükümler ileri sürmek isterse, amacına ulaşmakta zorlan
maz. Örneğin Yahudilerin saltanatın Yahuda ailesinin elinde kaldığı ve Calut'un 

reisliğini tanıdıklan şeklindeki iddialannı ele alalım. Eğer saltanat (-ili..) kelime
sini analojik yönden genel anlamıyla yönetim olarak kabul ederseniz, o zaman 
Mecüs1ler, Sabüler ve diğerleri de bu konuda aynı şeyi iddia ederler ki, ne di
ğer İsrailliler ne de başka bir halk bu konuda istisnadır. Onların dununda da 

olsa, kendisinden daha düşük olana nispetle "mülk" ve yönetim sahibi olma
yan hiçbir halk yoktur. 

Mesela biz de Tevrat'taki "gizlenme" (fal) kelimesindeki harfleri rakamlarla 
gösterip bunun İsrail oğullannın Mısır' dan çıkışından Meryem oğlu isa'nın geli

şine kadar geçen zaman olduğu iddiasına karşılık, İsraillilerin Mısır' dan çıkışın
dan İskender'in tahta geçişine kadar Yahudilerin ileri sürdükleri gibi bin yıl geç
tiğini, Meryem oğlu lsa'nın iskender'den 304 yıl sonra doğduğunu ve Allah'ın 

5 1  Darıiel 9/24-26. 

52 Zekeriya, 4/2. 

53 Zekeriya, 4/8-9. 
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3 3 6  yılında onu kendi katına aldığını söyleyip, b u  rakamların toplamıyla 1335 

yılını elde ederiz ki, Musa aleyhisselarnın şeriatının Meryem oğlu İsa tarafından 
tamamlanıncaya kadar geçen yürürlükte kaldığı süredir. 

Danyal'ın iki sözünden çıkardıkları anlama gelince, o sözleri başka bir şe

kilde yorumlamak istersek, bu pekala mümkün. Dahası, Yahudilerin yaptıkları 
yorumlar hiçbir şekilde doğru değildir ve yalnızca sözü edilen süreyi o sözle
rin söylenmesinden önce başlatırsak mümkündür. Eğer her iki tarihin ( 1 290 
ve 1335) başlangıcını, - geçmiş, şimdiki hal ve gelecek anlamında - tek ve aynı 

tarih olarak anlarsak, o takdirde bu iki sözün neden değişik zamanlarda söy

lenmiş olduğuna mantıklı bir açıklama getiremezsiniz. Aynca bu tarih arasında 
bir fark olmadığını söylemek de mümkün değildir. Çünkü ikinci cümle olan 

"Dayanıp 1335 yılına yetişene ne mutlu" ibaresi, öncelikle sürenin bu cümle

nin sarf edildiği tarihten önce başladığına işaret etmektedir ki, insan bu tarihe 

bir yılda da veya daha fazlasında yahut daha azında da erişebilir. Diğer yandan 
bu tarihin başlangıcı bizzat sözün söylendiği gerçek tarih de olabilir ve üçün
cüsü, daha sonraki herhangi bir tarihi, - daha az veya daha çok - gösteriyor ol

ması da muhtemeldir. Bu durumda söz konusu üç tarihin kronolojik zamanını 
(mazi, hal ve gelecek) belirleyebilmek için mutlaka sarih bir metne veya sa
hih bir delile ihtiyaç vardır. Birinci söz yani "ve daimi yakılan takdimenin kal
dınldığı ve harap edici mekruh şeyin dikildiği vakitten başlayarak bin iki yüz 

doksan gün olacak" ifadesi Kudüs'ün hem birinci, hem de İskender'in tahta çı
kışından 385 yıl sonra vuku bulan ikinci yıkılışına işaret etmiş olabilir. Dolayı

sıyla Yahudilerin (Mesih'in geliş tarihini hesaplarken) başlattıklan bu tarihi (yani 
İskender'in çağını) göz önünde tutrnalannın mantıklı bir yam yoktur ve iddia

lan şüpheli hale getirmektedir. 

Hıristiyanlarla ilgih iddialar ise daha çok ve daha açık. Örneğin Yahüdiler 
Mesih'in gelişinin Danyal'ın rüya gördüğü tarihten itibaren yetmiş "sabu" sonra 
gerçekleşeceğini kabul etseler bile, verilen tarih Meryem oğlu lsa'nın bu tarihten 

sonra gelişiyle örtüşmemektedir. Çünkü Yahudiler ittifakla İsraillileıiıı. Mısır'dan 
çıkışından İskender dönemine kadar tam bin yıl geçtiğini belirtiyor ve peygam

berlerin kitaplarından İsrail oğullannın, Mısır' dan çıkışından Kudüs tapınağının 

tamirine kadar 480, tamirden Buhtanassar tarafından yıkılışına kadar 41 O yıl 

geçtiğini ve 70 yıl da harabe halde kaldığını hesap ediyorlar. Elde edilen 960 yıl 
Danyal'ın o rüyayı gördüğü tarihtir ve geriye 40 yıl kalmaktadır. 
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Bilahare Yahücl1ler ve Hnistiyan1ar, İsa Mesih' in İskender zamanından 3 1  O yıl 

sonra zuhur ettiği konusunda anlaştılar. Onlara göre Meryem oğlu İsa, Danyal'ın 

rüyasından ve Kudüs tapınağının tamirinden sonraki 344. yılda yani yaklaşık 

49 "sabu" soma dünyaya gelmiş ve tebliğ yapmaya başladığı tarihe kadar da 

4,5 "sabu" geçmiştir ki, bu durumda İsa'nın doğum tarihi onlann belirttikleri 

tarihten öncesinde yer almaktadır. Ama Yahudiler buna hiç aldırmamakta ve 

şayet Beytü'l-Mukaddes'in tamir tarihiyle İskender döneminin ilk başlangıç yılı 

arasındaki fark konusunda yalanlandıklarında da benzeri bir yalanla ve hatta 

daha fazlasıyla karşılık vermektedirler. 

Her iki tarafın iddiasını da görmezden gelerek, bilahare izah edeceğim Keldani: 

[Khalde] hükümdarlarının listesine bakarsak, Kyrus'un saltanat başlangıcından 

İskender'e kadar 222 yıl, o tarihten İsa'nın doğuşuna kadar ise 304 yıl geçti

ğini görürüz ki, toplam 526 yıl eder. Kudüs tapınağının tamiri Kyrus'un sal

tanatının üçüncü yılında başladığı için bu rakamdan üç yıl düşüp, geriye ka

lanı "sabu"ya yani yediye böldüğümüz zaman, Danyal'ın rüyasından İsa'nın 

doğumuna kadar takriben yetmiş beş "sabu" elde ederiz ki, bu da İsa'nın do

ğum tarihinin onlann belirttikleri tarihten daha soma olduğunu gösterir. He

sabı Süryamce kelimelere göre yapıp, bunun sözü edilen tarihle yani 1335'le 

örtüştüğü ve Danyal'm bu sözlerle yıllan kastetmediği şeklindeki iddia ise, an

cak çok açık bir delil ortaya sürülürse kabul edilebilir bir şeydir. Her hangi bir 

kişi dahi "irısanlann Muhammed vasıtasıyla küfürden kurtuluşu" (ı.Y> Jl=Ji ;;� 
� pi) sözünü ebcet usulüyle hesaplarsa 1 335 tarihini elde eder. Yahut "İm

ran oğlu Müsa Muhammed'i müjdeledi" (� ul._..r= l.H ı..r'Y' Y::.,) veya "Mer

yem oğlu İsa Muhammed'i müjdeledi" kelimelerini ebcede vurduğunda da aynı 
tarihi elde eder. Keza "Faran vadisi ümmi Muhammed'in (şavkıyla) parlıyor" 

(-r"':ll � ,.JI.).! 0 3A) kelimeleriyle de aynı 1335 tarihini elde edebilirsiniz. 

Eğer bu rakamlarla kastedilen bir müjde ise ve Süryanice sözcüklerle bu söz

cüklerin (ebcet harfleriyle) değeri tıpatıp aynı ise, o zaman [Danyal'ın] sözleri 

tıpkı bir çift çorap gibi Hıristiyanlar açısından müspet ve menfi anlamda kul

lanılabilir. Özellikle aynı şey Peygamber İşaya'nın kitabında geçen şu ayetteki 

ibarenin Muhammed aleyhisselam ve onun gelişinin müjdelenmesi için kulla

nılabilir: "Rab bana şöyle dedi: Git, bekçi dik; gördüğünü bildirsin; ve o bildirdi: Eşek 

il.Zerinde bir adam görüyorum, deve il.Zerinde bir adam görüyorum. Onlardan biri 
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bağırarak yaklaştı ve dedi: Yıkıldı, Babil yıkıldı ve ilahlann bütün oyma putlan yere 

çalınıp parçalandı. "54 Burada "eşeğe binen" ifadesiyle Mesih, "deveye binen" ifa

desiyle de Muhammed (sav) müjdesi vardır. Çünkü onun (Mesih'in) ortaya çı

kışıyla Babil düşmüş, putlan kınlmış, saraylan yerle bir olmuş ve imparator

luk çökmüştür. İşaya'nın kitabında Hz. Muhammed'i müjdeleyen rumuzlu ama 

kolayca yorum ve açıklaması yapılabilecek bir çok ifade vardır. Ama buna rağ

men batılda ısrar, onlan sıradan irısanlann anlamadığı bir şey iddia ederek ifti

raya çağınyor ve "deve üzerindeki kişi"nin Muhammed değil Müsa olduğunu 

söylüyorlar. Müsa ve halkının Babil'le ne alakası var? Babil'de Muhammed ve 

ashabının başına gelenler, Müsa'nın ve kendisinden sonra halkının başına mı 

geldi? Kesinlikle hayırı Eğer onlar [Yahüdller] Babillilerin ellerinden kellelerini 

kurtarmış olsalardı, elbette üzüntülü bir şekilde de olsa [vatanlarına] dönme

nin sevincini bir ganimet sayarlardı. 

[İşaya'nın] müjdesi, Tevrat'ın beşinci kitabı Tesniye'de Allah'ın Müsa'ya söy

lediği şu sözde de vardır: "Onlar için kardeşleri arasından senin gibi bir peygam

ber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım ve ona emredeceğim her 

şeyi onlara söyleyecek. Ve kim benim adımla konuşanın sözüne itaat etmezse, 

ondan intikam alacağım."55 Yoksa İshak oğullannın İsmail oğullanndan başka 

kardeşleri var da ben mi bilmiyorum7 Eğer İsrail oğullannın kardeşleri Esav'm 

oğullandır derlerse, [ben de derim ki] onlar arasında kendinden sonra Müsa'ya 

benzeyen, onun sıfatlara sahip olan biri çıktı mı? Yine aynı kitapta [Tesniye'de] 

şu sözler dahi Hz. Muhammed'i müjdelemiyor mu? "Rab, Sina dağından geldi, 

Seir dağından doğdu, Faran dağından parladı. On binlerce kutsalıyla birlikte 

geldi."56 Burada, bu sıfatların yüklendiği şeyin, Allah Teala'nın zatına ve sıfa

tına layık olmayan bir şey olduğuna delalet eden bir rumuz söz konusudur. 

Onun Sina dağı tarafından gelmesi Musa ile gizli konuşması, Seir dağından do

ğuşu Mesih'in zuhuru, İsmail'in büyüyüp evlendiği Faran'dan parlaması, Hz. 
Muhammed'in zuhuruna ve gökten yardım amacıyla indirilen temiz ordulann 

tüm din sahiplerine gönderildiği anlamındadır. Artık apaçık delillerin şahitlik 

ettiği bu te'vili reddeden kişi, sapıklıkları için dayanak yaratma amacındadır ki, 

şeytanı dost edinenler kötü bir dost edinmişlerdir. 

54 lşaya, XXI, 6-9. 

55 Tesniye, XVIII, 18-19. 

56 Tesniye, XXXIIl, 2. 
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Eğer onlar Arapça kelimelere dayanarak yaptığınıJZ hesabı kabul etmezlerse, 

biz de Tevrat'ın ve peygamberlerin kitaplannın İbranice indirilmesi sebebiyle 

Süryanice kelimelere dayandırarak yaptıklan hesaba itibar etmeyiz. Onlann be

lirttikleri ve bizim de belirteceğimiz şeyler, kutsal kitaplardaki kelimelerin yer

lerinin değiştirildiği. metinlerle oynandığı, tahrifat yapıldığı konusunda kesin 

huccet ve sarih delillerdir. Bu tür hesaplara ve çarpıtmalara dayanarak savunma 

yapmak bile, bu tahrifatçıların hakikatten ve doğru yoldan uzaklaştıklarının en 

açık işaretidir. Onlara gökten bir kapı açsak ve orada gezinmeye başlasalar bile, 

yine de "Gözlerimiz kapandı, hatta biz teshir edilmiş insanlanz"57 diyeceklerdir. 

Hayır! Onlar gerçeğe karşı gözlerini kapatmışlar. Allah bize medet versin, yar

dım etsin ve doğru yoldan ayırmasın! 

Kitapların bir kısmını bir kısmıyla neshedip, güya Tevrat'ta Musa'dan soma 

peygamberlik iddiasında bulunan kişinin öldürülmesi gerektiği yönünde hü

küm bulunduğu iddiasına gelince, bu, bizzat Tevrat'ın diğer metinlerince tek

zip edilen apaçık yalanlarından biridir. Ama bu iddiaların dışında tartışmada 

daha öncelikli başka konular var. Zaten laf lafı açtığı için sözü uzattığımızdan, 

artık asıl konumuza dönelim. 

Ben diyorum ki, gerek Yahudilerin ve gerekse Hıristiyanlanrı kendi mezhep

lerinin görüşlerine uygun metinler ihtiva eden Tevrat nüshalan vardır. Yahudilere 

kalırsa ellerindeki nüsha gayr-ı muharref gerçek nüshadır; Hıristiyanlann elin

deki ise "Yetmişler Tevratı"dır. Anlatayım; Buhtanassar Beytü'l-Mukaddes'e sal

dırıp, onu yıktığında İsrail oğullarından bir grup kaçarak Mısır hükümdanna 

sığınmayı başarmış ve orada bir yere yerleşmiş. Fakat Ptolemaeus Philodelp

hus tahta geçince bu otuz bin kişiyle temasa geçip onlara sığınma hakkı ver

n:üş, yakınlık gösterrrüş, iyi davranmış. Sonra Bahman'in Babil genel valisi olan 

Kyrus'un Beytü'l-Muk..addes'i onarması ve .$an:ı'ı mamur hale getirmesi üzerine 

onların geri dönmesine izin vermiş. Böylece Ptolemaeus'un kendilerine refakat 

etmesi için verdiği bir bölük askerle birlikte çıkmışlar. O sırada Ptolemaeus on

lara "Bir ricam olacak, eğer onu yerine getirseniz bana olan şükran borcunuzu 

ödemiş olursunuz. Sizden bana kitabınız Tevrat'm bir nüshasını vermenizi isti

yorum" derniş. Onlar da hükümdarın bu isteğim kabul etn:üş ve yerine getire

cekleri konusunda yemin etmişler. Beytü'l-Muk..addes'e dönünce sözlerini tutup 

Tevrat'tan bir nüsha hazırlayarak göndermişler; ama İbramce olduğu için hü-

57 Kur'an, XV, 15. 
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kümdar bir şey anlamamış. Onlardan İbran1ce ve Yunanca bilen, bu kitabı çe

virebilecek kişiler göndermelerini, çeviriyi yapacak kişilere hediyeler verip, şük
ranlanrn sunacağını bildirmiş. Onlar da her birinden altışar kişi olmak üzere on 
iki oymaktan 72 kahin ve rabbi seçip göndermişler. Bunların isimleri Hıristiyan

larda vardır. Hükümdar onları ikişerli gruplara ayınp ayn ayn evlere yerleştir

miş ve her birine gözlemci hizmetkarlar vermiş ve böylece çevriye başlamışlar. 
Çeviri bitince ortaya otuz altı çeviri çıkmış. Onları tek tek birbiriyle karşılaştı

rınca, ancak ifade farklarından ibaret normal faklılıklar görmüş. Onlara verdiği 

sözü tutup, her birine ihsanlarda bulunmuş ve yolculuk için gerekli tedarik

leri yaptırmış. Kahin ve rabbiler, arkadaşlanrıa karşı övünmek için bu çeviri
den kendilerine bir nüsha verilmesini rica etmişler. İstekleri yerine getirilmiş. 
Işte Hıristiyanların elindeki nüsha bu nüshadır ve onda herhangi bir değişik

lik ve tahrifat yoktur. Yahudllerse bunun aksini söylüyorlar ve tercümeyi iste

yerek yapmadıklarını, kendi aralanrıda yapılacak tahrifat ve değişiklikler konu
sunda anlaştıktan sonra, hükümdann gazabına çarpılmamak için bu işi. kabul 
ettiklerini ileri sürüyorlar. Yahudilere inansak bile, söyledikleri şeyler şüphele

rimizi izale etmediği gibi, daha da güçlendirmektedir. Tevrat'ın sözünü ettiği

miz bu iki nüshasından başka, Samerralıların elinde el-Lamesasiyye58 denilen 
üçüncü bir nüsha daha vardır. Bu Samerralılar, Buhtanassar'ın Yahudileri esa
ret altına alıp oraya buraya dağıtıktan sonra Suriye'ye iskan ettiği Yahudilerdir; 

çünkü onlar Buhtanassar'ı yardım etmiş ve İsrail oğullarının zayıf yönleri ko

nusunda yol göstermişler; Buhtanassar da onlara dokunmamış, yerlerinden 
etmemiş, Filistin'e iskan ederek koruma altına almıştı. Bunların mezhepleri 

Yahudilik ve l\1ecüsiliğin kanşımından oluşur. Çoğunluğu Filistin'de Nablus'ta 

yaşarlar; orada kendi havraları vardır ve Davud aleyhissalamdan sonra Beytü'l

Mukaddes'in duvarına bile yaklaşmamışlardır. Çünkü onlara göre Davud zul

metmiş, aşın gitmiş, Beytü'l-Mukaddes'i Nablus'tan Eyla'ya yani Kudüs'e nak
letmiştir. Onlar, başka insanlara dokunmazlar, başka dinden [veya mezhepten] 

biri onlara dokunursa yıkanırlar. İsrail oğullarının Musa'dan sonra gelen pey

gamberlerini tanımazlar. 

Tevrat'ın Yahudilerin elindeki nüshasına gelince, Yahudiler buna dayanarak 

kitapta sözü edilen Adem oğullannın Adem'in cennetten kovulmasından Nuh 

tufanına kadar 1 656 yıl yaşadıklarım ileri sürerler; ama Hıristiyanlann elinde 

58 El-Ll.mesasiyye, "donulmaz", "dokunulması yasak" anlamındadır. 
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bulunan nüshaya göre bu süre 2242, Samerralılann elindeki nüshaya göre ise 

1307 yıldır. 

Tarihçi Anianus'a59 göre Adem'in yaratılmasından tufanın başladığı Cuma 

gecesine kadar 2226 yıl, 23 gün ve dört saat geçmiştir. Ibn el-Bazyar60 da "Ki

tab el-Kıranat"61 adlı eserinde Anianus'dan naklen aynı şeyi belirtir. Onun an

lattıkları Hıristiyanların söylediklerine daha yakın. Kanaatimce astronomla
nn yıldızlarla ilgili hesaplarına dayalıdır ve derin bir düşünce ve araştırmanın 

ürünü değildir. 

Belirttiğimiz gibi, bu konuda böyle bir ihtilaf varken ve analoji yoluyla ger

çeği yalandan ayırma imkanı yokken, doğruyu öğrenmek isteyen kişi gerçeği 
nasıl bulabilir ki? 

Yalnızca Tevrat'ın birçok nüshasının olduğunu ve bunların birbiriyle örtüş

mediğini düşünmemeliyiz. İncil de böyledir. Hıristiyanlarda da İncil'in yani aynı 

kitabın dört nüshası vardır: Matta, Markos, Luka ve Yohannes. Bu müellillerden 

her biri İsa'nın kendi ülkesinde bulunduğu beyanlara uygun olarak yazdığını 

iddia eder ve her kitapta İsa'nın sıfatları, peygamberlik döneminde ve asılma sı

rasında söylediği sözleri yer almaktadır. Bu kitaplarda birbirine ters düşen pek 

çok husus olduğu gibi, Meryem'in nişanlısı ve İsa'nın üvey babası Yusuf'a da

yanan nesebi konusunda dahi ihtilaf halindedirler. Örneğin Matta'da İsa'nın soy 

kütüğü şu şekildedir: Yusuf � Yakub � "Matthan � Eleazar � Eliud � Achin 

� Zadok --? Azor --? Elyakim --? Abind --? Zerubabbil --? Salathiel --? Jecho

nias � Josias --? Amon � Manasses --? Ezekias � Ahaz --? Joatham --? Ozias 

� ]oram � Josephat --? Asa --? Abia --? Roboam � Süleyman --? Davud -+ 

İşa --? Ubeyd � Bagaz � Selmun --? Nahaşşun --? Aminadab � Aram --? Es

rom � Fares � Yahuda --? Yakub � İshak � İbrahim. 

Matta, İsa'nm soy kütüğünü İbrahim aleyhisselamdan başlayarak Yusuf'a ka

dar götürmektedir. Luk.a'nın verdiği şecere ise şu şekilde: 

59 Anianus, Panodorus'un çağdaşı olan Mısırlı bir rahip ve tarihçi. 

60 lbn el-Bazyar, Kitab el-Fehrist'te verilen bilgiye göre 9. Yüzyılda yaşamış bir yazardır. 

6 1  Yıldızlann birbirlerine en yakın olduklan döneme Arapçada "kıran" denilir. Emir Timur'a 

verilen "sahipkıran" da Venüs ve Jüpiter yıldızlannın birbirine iyice yaklaştıklan sırada 

dünyaya gelen bahtlı kişi anlamındadır. Orta Asyalılar dünyaya üç sahipkıran geldi

ğine inanırlar: Hz. Muhammed, lskender ve Emir Timur. 
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Yusuf -? Heli -? Matthat -? Levi -? Melki -? Yusuf -? Mattasias � Arnos 

-? Nahum -? Esli -? Nagge -? Maas -? Mattasias -? Şem'i -? Yusuf -? Ya
huda -? Yohanna -? Ehasa -? Zurubabbil -? Salathiel -? Neri -? Melki -? 
Addi -? Kusam -? Elmudad -? Er -? Yusuf -? Eliazer -? Yuram -? Matisa -? 

Levi -? Siman -? Yahuda -? Yusuf -? Yunanı -? Elyakim -? Melea -? Menan 

-? Matasa -? Nathan -? Davud. 

Hıristiyanlar, burada Luka'mn verdiği şeceredeki eksikliğin Tevrat geleneğin
den kaynaklandığını belirtiyorlar. Tevrat'ta belirtilen kurallara göre eğer bir insan 

erkek çocuğu olmadan ölür ve geride kendisine erkek çocuk doğurmamış bir 

kadın bırakırsa, bu durumda onun nesli kardeşinden devam eder. Yani mevta
nın kardeşinden olan erkek çocuğu nesep cihetinden mevtanın, doğum cihetin

den hayattaki kardeşin çocuğu sayılır. Buna göre Yusuf iki ayn babanın sulbün

den inme sayılır; yani Heli nesep yönünden, Yakup ise doğum yönünden onun 

babasıydı. Dolayısıyla Yahudiler Yusuf'un nesebini doğum yönünden bağlan
masına kızdılar ve bunun doğru bir nesep olmadığını söylediler. Luka, onlann 
öfkesini bertaraf etmek içirı Yusufun nesebini cari geleneğe uygun olarak gös

terdi. Sonuçta her iki nesep Davud'a dayanmaktadır ki, maksud da budur. Yani 
Mesih Davud'un oğludur. Kısacası Meryem göz önüne alı:mnadan Mesih'in ne
sebi doğrudan Yusuf'a bağlanmıştır. Çünkü YahudI geleneklerine göre bir Yahudi 
soyunun kanşmaması için ancak kendi kabile veya oymağından bir kadınla ev

lenebilir, ama bu gelenek yalnızca erkeklerin nesebi için geçerlidir. Kadınlarla 

ilgisi yoktur. Yusuf ve Meryem aynı kabileden olduklanna göre aynı kökenden 
inme sayılırlar ki, nesebin [doğruluğunun] ispat amacı budur. 

Marcion ve İbni Deysfuı taraftarlaI1Il.lıı da sözü edilen İncillere ters düşen 

kendi İncilleri vardır. Aynca Mani'ye irıananlann dahi Hıristiyan İncillerinin ta

mamına baştan sona ters düşen bir İncili bulunmaktadır. Onlara göre bu İncil' de 

anlatılanlar en doğrusudur ve içindekiler İsa'nın getirdiği mesajın orijinalidir; 
onun dışındakiler batıldır ve onlara uyanlar İsa adına yalan söylemektedirler. 

Bu İncil'irı "Yetmişler İncili" denilen ve Balarnis adında biri...-rıe atfedilen bir nüs
hası vardır. Bu kitabın başında "Selam bin Abdullah b. Sellam'ın onu Selman-ı 
FarisI'nin ağzından yazdığı" belıı-rilmektedir. Kitaba şöyle bir göz atan kişi, onun 

düzmece olduğunu hemen fark eder. Hıristiyanlar ve diğerleri bu kitabı red

dederler. Demek ki İnciller arasında peygamberlerin kitaplanna ait olan itimat 
edebileceğimiz bir İncil yoktur. 
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Tufan 

Tarihlerin ikincisi, Nuh aleyhisselam zamanında her şeyi su altında bırakan 

büyük tufanın tarihidir. Bu da, doğruluğu konusunda kesin bilgi bulunma

dığı ve mahiyetini anlama ümidi olmadığı için ihtilaflı ve çetrefil konulardan

dır Daha önce belirttiğimiz gibi, bunun sebeplerinden biri, bir yandan Adem'le 

tufanın olduğu tarih, diğer yandan tufanla İskender'in dönemine kadar geçen 

süreyle ilgili ihtilaftır. Yahudiler, ellerindeki Tevrat'a ve onun diğer kitaplanna 

dayanarak tufanla İskender dönemi arasında 1 792 yıl olduğunu ileri sürüyor

lar. Hıristiyanlarsa kendi Tevratlanna istinaden bu süreyi 1 932 yıl olarak tes

pit ediyorlar. Persler ve genel olarak Mecüsller, tufanı bütünüyle inkar ederek, 

kendilerince ilk insan olan Keyumers'ten itibaren hükümdarlann saltanat zinci

rinde bir kopukluk olmadığını ileri sürüyorlar. Hintliler, Çinliler ve diğer doğu 

halklan da bu konuda onlarla hemfikirdirler. Gerçi Perslerin bazılan tufanı ka

bul ederler ama, peygamberlerin kitaplannda bahsedilenden farklı bir şekilde 

olduğunu söylerler. Onlara göre Suriye ve mağrib62 taraflannda Tahmures za

manmda kısmı bir tufan olmuş, ama dünyanın tamamını değil, birkaç halkı et

kilemiş; Hulvan tepesini aşmamış, doğu ülkelerine kadar varmamıştır.63 Dedik

lerine göre mağrib halkı, bilge kişiler tarafından uyanlmalan üzerine Mısır'daki 

piramitlere benzer binalar yapmışlar; afet gökten gelirse içine girer, yerden ge

lirse tepesine çıkarlarmış. Aynca tufan suyunun ve dalgalann etkilerinin bu iki 

ehramın ortalanna kadar vardığını, fakat tepesine ulaşmadığım söylerler. Riva

yete göre Yusuf (a.s) bu iki binayı depoya çevirip kıtlık yıllan için buğday ve 

gıda maddeleri stok etmiştir. Yine derler ki, Tahmures, vukuundan 231 yıl önce 

bu olayın olacağı konusunda bilgilendirilince, ülkesinde havası ve toprağı gü-

62 Burada geçen mağrib kelimesinden maksat şimdiki Irak ve civandır 

63 Orneğin Mesudi, Muruc ez-Zeheb adlı eserinde tesadüfen yolu Çin'e düşen Kureyşli 
biriyle Çin imparatoru arasında geçen bir sohbeti detaylanyla verir: " . . .  imparator 

guldü ve şöyle dedi:'Adının Nuh olduğu doğru, fakat yerylizünün tamamının sularla 

kaplanması meselesine gelince, biz böyle bir şey bilmiyoruz. Tufan, yeryüzünün belli 

bir kısmını etkilemiş; bizim topraklanrnıza kadar ulaşmadı. Yeryüzünün o bolgesiyle 

ilgili hcıberiniz doğru olsa bile, biz Çin, Hint, Sind ve diğer kabileler ve halklar, sizin 

sozünü ettiğiniz şeyi bilmiyoruz. Atalanmız da bize bu konuda bir şey anlatmadılar. 

Eğer sizin bahsettiğiniz yeryuzünün tamamının sularla kaplanması m eselesi doğru ol

saydı, insanları ve halklan korkutan böylesi buyuk bir olay kulaktan kulağa dolaşarak 

diğer milletlere de ulaşırdı."' (Murüc, 53) 



EBÜ REYHAN El-BİRÜNİ 65 

zel bir yer hazırlanmasını emretti, fakat lspahan'dan daha güzel bir yer bulu

namadı. Böylece bütün ilm'i kitaplan paketleterek orada en güvenli bir yere gö

mülmesini ferman buyurdu. Günümüzde Ispahan şehri yakınlannda yer alan 

Cey'deki tepelerde bulunanlar da buna şahitlik etmektedir. Yapılan kazıda içi 

ağzına kadar yay ve kalkan kaplamakta kullanılan ve "toz" denilen ağaç kam

galanyla dolu evler bulunmuştu. Kamgalardan bir tanesinin üzerinde bir yazı 

vardı, fakat ne olduğu ve ne yazıldığı anlaşılamadı. Perslerin anlattıklanndaki 
bu karışıklık, dinleyenleri şüpheye düşürmekte ve bazı kitaplarda Keyumers'in 

ilk insan olmadığı, aksine ilk insanın Nuh oğlu Yafes oğlu Gomer olduğu şek

lindeki bilgiyi tastik etmeye çağırmaktadır. Bu Gomer uzun ömürlü bir prensti. 

Dünbavend dağına yerleşip orada bir imparatorluk kurmuş, insanlık henüz ilk 

yaratılış yıllannda olduğu gibi ilkel bir dönemde yaşarken ve dünya gelişim aşa

masındayken büyük bir güce erişmiş. Fakat ömrünün sonlarına doğru zalimleş

miş ve kendisine Adem ismini almış, "Kim bana başka bir isimle hitap ederse 

boynunu vururum!" demiş. Bazıları da onun Em1m64 b. Lud b. Aram b. Sam 

b. Nuh olduğunu söylerler. 

Gökbihmcileri, Satürn ile Jüpiter'in birbirine ilk yakınlaşmalarından itiba

ren geçen tarihi düzeltmişler; tufan kendilerinin yaşadıkları bölgelerde gerçek
leştiği için Babil ve Keldan1 alimleri takvimlerini buna göre düzenlemişlerdir. 

Rivayete göre Nuh, gemisini Küfe' de yapmış, "kazan orada kaynamış"65 ve gemi 

bölgeye fazla uzak olmayan Cudi dağı66 üzerinde durmuş. Satürn ile Jüpiter'in 
bu yakınlaşması tufandan 229 yıl 1 08 gün önce olmuştu. Buna dayanarak yapı

lan hesapla tufandan I. Buhtanassar'ın saltanatına kadar 2604, Buhtanassar'dan 

İskender'e kadar 436 yıl geçtiği tespit edilmiştir ki, Hıristiyanlann Tevrat'ının 

muhtevasına yakındır. Ebu Ma'şer el-Belhı de67 "ziyc"inde yıldızların konumunu 

64 Okunuştan emin değilim. Sachau'da ve Rusça çevirl<>inde bu şekilde, ama normalde 
Ümeym olarak okunması gerekirdi. 

65 Kur'an; XI, 42. 

66 Yanlış çeviriler ve asılsız iddialardan dolayı Cudi dağının Ağn (Ermenilerde Ararat) 
dağı ile aynı yer olduğu gibi tamamen saçma bir görüş halk arasında yerleşmiş du
rumdadır. Kur'an'da sözü edilen Cudi dağının Ararat'la ilgisi yoktur ve aksine Yakut 

el-Hamevi'nin belirttiğine göre Musul ile Ceziret ibn Ömer arasında orta büyüklükte 
bir dağdır (Mücem , 2/208). 

67 Ebu Ma·şer, Belh doğumludur ve Araplar arasımda astrolojinin babası olarak bilinir. 

Ostronominin hemen her halında pek çok nüshası Avrupa kütüphanelerinde bulunan 
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gösterirken bu tarihi esas almış; tufanın Balık burcunun son günleriyle Oğlak 

burcunun ilk günlerinde yıldızlann birbirine yaklaştığı bir zamanda gerçekleşti

ğini ileri sürmüş; tam olarak ise yaklaşmanın Balık burcunun yirmi yedinci de

recesi ile oğlak burcunun ilk derecesi arasında vukü bulduğunu hesap ederek, 

buradan sözü edilen tarihten İskender dönemine kadar çeyrek gün ilave edil

miş 2790 yıl 7 ay 26 gün geçtiğini belirtmiştir. Bu tarih, gökbihmcilerin tespit

lerinden 249 yıl üç ay eksik olmakla birlikte Hıristiyanlann söylediklerine daha 

yakındır. Ebu Ma'şer, kendi metoduyla bu sonuca ulaştıktan sonra, gökbilimci

lerin "yıldız çevrimi" dedikleri süreyi de başlangıcı tufandan 1 80 000 yıl önce 

başlayan 360 000 yıl olarak tespit etmiş, buradan da her 1 80 000 yilda bir tu

fan olduğu, gelecekte de aynı zaman aralıklanyla başka tufanlann olacağını id

diasında bulunmuştur. Kendi görüşünün hayranı olan bu kişi, bu çevrimi Pers 

halkının gözlemleri..c"'l.den çıkan y-Jdız çevrimlerine göre hesaplamıştır; ama bu 

çevrimler Hintlilerin "Sindhind çevrimleri" dedikleri gözlemlerine ters olduğu 

gibi, Arcabhas ve Arkand gürilerine68 [takvimine] de terstir. Eğer her hangi bir 

kişi bu çevrimleri Ptoleme'nin veya Muhammed b. İshak b. Üstad Bundad es

SerahsI, Ebu'i Vefa Muhammed b. Muhammed el-Buzacani ve birçok eserimde, 

özellikle de Gözlemler Arasındaki Farklar ( .:ıl...::. Jl\ �I..; .:ı�'JI) isiırili ese

rimde göstermem hasebiyle benim gibi pek çok modem gözlemcinin iyi bili

nen hesaplama metodlanndan faydalanabilir . . .  

l. Buhtanassar tarihi - Üzerinde durduğumuz tarihlerden biri de L Buh

tanassar [Nebunassar] tarihidir. Bu ismin Farsçası Buht-narsI'dir ('-#'"'Y �) ve 

çok ağlayıp sızlayan demektir. İbrarncesi "Nebukadnassar"dır ki 'konuşan Mer

kür" demektir. Söylendiğine göre felsefeyi sever ve yanından bilge kişileri ek

sik etmezmiş. İsim Arapçalaştmlıp telaffuzu kolay hale getirilerek "Buhtanassar" 

(�) şeklini almış; ama Beytü'l-Mukaddes'i yıkan o değildir. Çünkü onunla 

Beytü'l-Mukaddes'in yıkılması olayı arasında aşağıda kronolojik cetvellerin de 

göstereceği gibi yaklaşık 148 yıl vardır. 

kitaplar yazmıştır. Kindi'nin çağdaş1 idi. Bağdat'ta yaşadı ve Hicrt 272 yılında Vasıt'ta 
öldü. Onaçağda Avrupa'da Albumaser adıyla çok iyi bilinmekteydi ve kitaplan Latin
ceye çevrilmişti Sachau'ya göre Ebu M:J.şer'e ait olan ve Biruni tarafından kullanılan 
eseri, yazarın ilmi eserleri arasında yer almamaktadır. 

68 Arcabhas ve Arkand günleri: Reinaud'a göre (Memoire sur l'Inde", s. 322, kelimenin 
doğru şekli aryabhatta, ikincisi ise Sanskritçe ahargana olmalıdır. (Sachau'nun notu) . 
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Bu hükümdann saltanat dönemi Mısır takvimine göre tespit edilmiştir 

Almagest'de yıldızlann konumlarının tespitinde bu tarih kullanılmıştır. Çünkü 
Ptoleme bu tarihi diğerlerine tercih etmiş ve yıldızlann konumlarının ve Callip

pus yıldızının çevrimleriniıı tespitini ona göre yapmıştır ki, bu yıldızın çevrim 

başlangıcı Buhtanassar'dan 418 yıl sonradır ve her bir çevrim 76 Güneş yılı

dır. Bunları (bu çevrimleri) bilmeyen birisi, Almagest'de gördüklerine dayana

rak onlann Mısır orijinli olduğunu sanacaktır. Halbuki Hipparchus ve Ptoleme, 
gözlemlerinin takvimini Mısır gün ve aylanna göre tespit etmekte, fakat Callip

pus çevrimlerine uyarlamaktadırlar. Ama doğrusu bu değildir. Aylan Ay'ın, yıl

lan Güneş'in seyrine göre tespit edenlerin kullandığı bu ilk çevrim sekiz yıllık, 

ikincisi ise on dokuz yıllık bir çevrimdir. Callıppus, bir grup matematikçiye ait

tir. Onu uygulayan kişi veya kişiler, bu son çevrimi kurallarının bir parçası ola

rak değerlendirdiler ve dolayısıyla bu çevrimi (on dokuz yıllık çevrim) on do

kuz yılın dört yıllık çevrimiyle birleştirdiler. 

Bazılan bu çevrimlerde ayların başlangıcının hesaba göre değil, hilalin görün

mesine göre tespit edildiğini düşünmektedirler. Çünkü insanlar o sıralar karneli 

ayın miktan bilinmediği için Güneş tutulması hesabından anlamıyorlardı ve ben

zeri hesaplamalar da buna göre yapılıyordu. Kusuf [Güneş tutulması] teorisini 

ilk ortaya atan Miletus'lu Thales olmuştur. Thales, matematikçilerle anlaşmaz

lığa düşünce gök bilimcilerden bilgiler alarak kusuflan hesaplamanın usulüne 

keşfetti. Arkasından Mısır'a giderek halkı kusufun nasıl gerçekleştiği konu

sunda bilgilendirdi. Söylediklerinin doğru olduğu anlaşılınca itibarı hayli yük

seldi. Bu bilgi doğru olabilir, çünkü her mesleğin kendine özgü bazı başlangıç

ları vardır. Başlangıca doğru yaklaştıkça mesele daha basitleşir ve sonunda en 

başa ulaşılır. Ancak bu bilgiye bakarak kusufun Thales' den önce bilinmediğini 

söylemek yanlış olur. Çünkü teorik olarak bazı ülkelerde birbirinden farklı şe

kilde zaten biliniyordu. 

Kimileri Thales'in Erdeşir bin Babek, kimileri ise Keykubad zamanında ya

şadığını söylerler. Eğer Erdeşir zamanında yaşamışsa, Ptoleme ve Hipparchus 

ondan önceydiler ve bu konudaki bilgileri ile dikkat çekmişlerdi. Eğer Keyku

bad zamanında yaşamışsa, Harranlıların mezhebine mensup olan Zeraduşt za

manına yakın bir dönemde yaşamış demektir. Ondan önce Harrarılılar arasında 

ilmiyle tebarüz eden kişiler kusuf ilminden bıhaber değillerdi. Dolayısıyla ku

suf teorisinin Thales tarafından keşfedildiği haberi doğru olsa bile, bunu kesin 

bir bilgi değil, indi bir malumat olarak kabul etmek gerekir. 
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Philippus Arideus tarihi - İskender'in babası Philip'in69 tarihi Mısır takvi

mine göre yapılmıştır. Fakat bu tarih Makedonyalı Kurucu İskender'in ölümün
den başlatılmıştır. Her iki halde de durum aynıdır ve yalnızca isim farkı vardır. 

Çünkü Kurucu İskender'in halefi Philip olduğu için, tarihi öncekinin ölümün

den veya sonrakinin tahta çıkmasından başlatmanız bir şey değiştirmez. Bu ta

rihi kullanarılara İskenderanller denir ki, Theon Alexandrinus "canan" denilen 
"ziyc"ini bu takvime göre hazırlamıştır 

İskender tarihi - Sonra bazılarının Zülkameyn dedikleri Yunanlı İskender'in 

tarihi gelir. Bu Zülkameyn konusunu ayn bir başlık altında ele alacağım. Bu tarih, 
pek çok halkın uyguladığı Rumi takvime göre düzenlenmiştir. Yunan toprakların
dan harekete geçtiğinde yirmi altı yaşındaydı ve Pers hükümdarı Dara [Darius] 
ile savaşmaya hazırlanmıştı. Onun başkenti üzerine yürürken, Yahü.dilerin yaşa

makta olduğu Beytü'l-Mukaddes'e uğradı. İskender, onlardan Musa ve Davud'un 

tarihini bırakarak kendi tarihini kullanmalarını istedi ve doğumunun yirmi ye
dinci. yılı olan tarihi ilk yıl olarak kabul etmelerini emretti. Yahüdller bu isteğe 
olumlu cevap verdiler. Çünkü rabbileri bir toplantı yaparak Müsa'nın ölümün

den sonraki her bin yılın nihayetinde vahyin kesildiği ve kurban sunmanın ip
tal edildiği noktasından hareketle onlara izin vermişlerdi. Böylece İskender'in 
takvimini kullanmaya başladılar, fakat bin yılı doldurabilmek için onun doğu
munun yirmi yedinci yılını değil, sefere çıktığı yirmi altıncı yılı esas alarak ay 

ve günleri ona göre tertiplediler. Bilahare İskender'den sonra geçen bir yılın hi

tamında, yeni. bir tarih başlangıcı yapabilecekleri bir olay olmadığı için, İsken
der tarihini kullanmaya devam ettiler. Rumlar da aynı tarihi kullanmaktadırlar. 

Halbuki Rumlar daha önce Musul metropoliti Habib bin Bihriz'in70 bir kitap

tan aktardığı bilgiye istinaden Yunan b.  Paris'in Babil'den batıya doğru muha

ceret tarihini esas almaktaydılar. 

Augnstus tarihi - Sezarlann71 ilki odur. Sezar kelimesi Frenkçe (l..atince)de 
"karın yarılarak alınan" demektir. Çünkü anası lohusalık döneminde Augustus'a 

69 Biruni Iskender'in babası Philip ifadesiyle bariz bir yanılgı içindedir. Belki cümlenin 
doğrusu Iskender'in kardeşi Philip ohnalıydı. Çünkü Philippus Aredaeus tarihi veya 
dönemi ile kastedilen kişi Theon Alexandrinus'dur. (Sachau'nun notu). 

70 Habib b. Bihıiz. Musul metropoliti idi ve pek çok Yunanca kitabı Halife Me'mun za
manında Arapçaya çevirmişti 

7 1  Müslüman tarihçiler Sezan "kayser·· şeklinde kulianır!ar ve tüm Roma ve Bizans hü
kümdarlanna "kayser" derler. 
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hamileyken ölmüş; bu yüzden karnı yanlıp oradan çıkarılmış ve bu yüzden 
de Sezar lakabı verilmiştir. Sezar diğer hükümdarlara karşı onlar gibi vulvadan 
çıkmaı:nış olmakla övünürdü. Ahmed b. Sehl b. Haşim b. el-Velid b. Hamle b. 
Kamgar b. Yezdigerd b. Şel:ıriyar72 da aynı şekilde dünyaya gelmiş olmakla ifti

har ederdi. Augustus, insanları aşağılamak istediğinde "vulvadan düşme!" diye 
hitap ederdi. Kronikçiler Meryem oğlu İsa'nın onun saltanaunın 43. yılında 
dünyaya geldiğini belirtirlerse de, daha soma üzerinde durup düzelteceğimiz 
gibi, bu tarih takvimlere ve zaman cetvellerine uymamaktadır. Çünkü bildiği
miz tarih cetvellerine göre İsa'nın onun saltanatının on yedirıci yılında dünyaya 
gelıniş olması gerekir. 

Augustus, iktidarının altıncı yılında İskenderanı:leri çeyrek yıl ilave edilme
miş Mısır takviminden günümüzde Mısır'da kullanılan Keldani: takvimine geç

melerini emretmiş, onlar da buna kabul etmişlerdir. 

Bir diğer tarih, Rum [Roma] hükümdarlarından Antoninus'un Grek yıllannı 
esas alan takvimidir. Ptoleme, onun saltanaunın başlangıcını esa5 alarak yıldızla
nn tespit edilmiş konumlanın düzeltip Almagest' de göstermiş ve yıldızların po

zisyonlamıın her yıl bir derece ileri alınması gerektiğini kaydetmiştir. 

Diodetianus tarihi - Soma Roma kralları arasında son putperest olan Di
ocletianus tarihi gelir. İktidar kendisinden soma onun sulbünden gelenlere geçti. 
Diocletianus'un halefi, Roma krallan arasında Hıristiyanlığı ilk kabul eden Cons

tantine oldu. Onlar döneminde RumI takvim kullanıldı. Ziyc sahiblerinden birisi 
dışındakiler bu takvimi kullandılar ve gelecekle ilgili paradigmalarda, doğum
larda [tempom natalicia] ve yıldızların birbirine yakınlaşmasıyla alakalı husus
larda bu takvimi esas aldılar. 

Hicri tarih - Daha sonra Peygamber efendimiz Muhammed (sav)ın Mekke'den 
Medine'ye hicretiyle başlayan Hicri tarih gelir. Bu takvim, hesaba değil, hilalin 
görünmesiyle birlikte başlayan kameri yıllara göre düzenlenmiştir. Tüm İslam 
dünyası onu kullanır. Hicri tarihin bir diğer özelliği de doğumla, peygamber 
gönderilmesi ve ölüm tarihiyle bağlantılı olmamasıdır. Meymun b. Mihran'm73 

72 Ahmed b. Selıl, Samani dönemi tarihinde önemli rol oynamış Pers asıllı ba.şkuman
danlardandır. Aslen Merv'de doğmuş bir dihkan (büyük toprak sahibi) idi. Hakkında 
İbn el-Esir'irı eserirıde detaylı bilgi vardır. 

73 Meymun b.  Mihran: Yünlü ve pamuklu dokumalar satan bir tacirdi. Halife Ömer b. 
Abdulaziz zamanında el-Cezire'de yani Kuzey Mezopotamya'da vergi dairesi başkan-
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rivayetinde bir defasında Ömer ibn Hattab'a bir senedin Şaban ayı içinde öden

mesi gerektiğiyle ilgili bir konu getirildiğinde, onun "Hangi Şaban? İçinde bu
lunduğumuz Şaban mı, yoksa gelecek Şaban mı?" diye sorduğu, sonra Pey

gamber aleyhisselamın ashabını toplayarak meseleyi istişare ettiği, bu zaman 

konusundaki kanşıklığın giderilmesi gerektiğini belirttiği kaydedilmektedir. Aynı 

rivayette ashabın bu konuda Perslerin hangi uygulamayı tatbik ettiklerinin tes
pit edilmesi gerektiğini belirttikten sonra Hürmüzan adlı birinin çağnlıp konu 
hakkında bilgi alındığı bildirilmektedir Hürmüzan'ın onlara "Biz, mah-ı rüz (•\.... 
J.J.J) yani ay ve gün hesabı dediğimiz bir hesap kullanırız" şeklindeki cevabı 

üzerine bu mah-ı rüz'u ta'rih74 masdarından alarak muarrah ((.JY.) yani tarihi 
belirtilmiş şeklinde Arapçalaştırdılar Hürmüzan, ayrıca kendilerinin bu sistemi 
ve Rumların onun bir benzerini nasıl kullandıklarını da izah etti. Bunun üze

rine Hz. Ömer, Rasulullah'ın ashabına insarıların muamelatta kullanabilecek

leri bir tarih [takvim] sistemi bulmalarını belirtti. Bazılannın İskender tarihini 
esas alan Rumı takvimin kullanılması şeklindeki. teklifine uzun olduğu itirazı 

yapıldı. Perslerin kullandığı tarihin kullanılması teklifine de onlarda başa ge

çen her yeni hükümdarın kendinden öncekinin tarihini iptal ettiği şeklinde iti
razda bulunuldu ve ihtilaf giderilemedi. Şa'bl'ni.n75 rivayeti ise şöyle: Ebü Musa 
el-Eşari, Hz. Ömer'e yazdığı bir mektupta "sizden tarihsiz mektuplar almakta

yız" dedi. Ömer, divan topluyor, harac ve kanunlar koyuyor ve bir tarihe ihti

yaç duyuyordu, ama eski tarihleri (takvimleri) sevmiyordu. Bir defasında ashabı 

toplayıp bu konuda görüşlerini aldı. Şüphe ve tartışmalara mahal bırakmayan 
tek tarih Hicret günüydü. Peygamber'in Medine'ye vanş tarihi, Rebi'ul Evvel ayı

nın sekizinci günü olan Pazartesiydi. Yılın ilk günü de Cuma idi. Böylece ömer, 

bu tarihi uygun buldu ve gerektiğinde kullandı. Bu olay, Hicret'in 1 7. yılında 
olmuştur. Çünkü Peygamberin doğum ve peygamber olarak gönderilme tari

hinde halledilmesi gereken bazı ihtilaflar vardı ki, kullanılacak tarihte herhangi 

lığı görevini yür2ıttü. 
74 Özellikle Türkiye'de galat olarak dilimize yerleşmiş kelimelerden biri de "müverrih"dir. 

Bu kelimenin doğrusu "muarrilı" yarü tarilı düşen, kronist demektir; ama yıllarca yan
lış olarak edebiyatımıza girmiş bu kelimeyi doğrusuyla değiştirmek artık pek müm

kün gözükmüyor. 

75 Şa'bi: Halife Osman'm halifeliğinin ikinci yılında dunyaya gelm eş-Şa'bi Güney Ara
bistanlıdır. Küfe valisi Abdullah b. Yezid, Halif tbn el-Zübeyr gibi bazı üst düzey yö
neticilerin sekreterliğini yaptı. H. 105 veya 104'de öldü. 
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bir ihtilafın olmaması gerekiyordu. Örneğin Peygamberin doğum tarihiyle il

gili olarak kimisi Rebi'ul Evvel'in ikinci Pazartesini, kimisi sekizinci günü, ki
misi on üçüncü günü gösteriyordu. Kisra Anuşirvan'ın saltanatının kırk altıncı 
yılı doğduğunu söyleyenler de vardı. 

Diğer yandan çeyrek gün ilavesinin kaldırıldığı sırada kullanılan tarihle
rin kimisi çeyrek gün ilave edilmiş, kimisi ilave edilmemiş tarihlerdi. Dahası, 
Hicret'ten soma İslam normal yoluna girmiş, şirk gerilemiş ve Peygamber (sav) 
Mekke müşriklerinin fitnelerinden kurtulmuş, fetihler birbirini takip etmişti. 

Dolayısıyla diğer hükümdarlar için tahta cülus etmek ve saltanatı tam olarak 
ele geçirmek ne ise, Hicret de Peygamber efendimiz için o idi. 

O'nun ölüm tarihine gelince, her ne kadar halk tarafından biliniyorsa da, 
bir peygamberin veya hükümdarın ölüm tarihi halk tarafından pek sevilmez. 

Elbette sahte bir peygamber yahut ölümü sevince yol açacak bir düşman veya 
ölüm haberi yahut devletinin çöküşü bayram ilanına sebep olabilecek bir hü
kümdar olması halinde durum başka. Bir hükümdarın ölüm haberiyle birlikte 

devletinin çökmesi ve halk arasında hatırasının yaşatılması, nadirattan olmakla 
birlikte, olmuştur. Örneğin Makedonyalı İskender'in tarihi, onun öldüğü an
dan itibaren yeni bir tarihin başlangıcı olmuştur. Çünkü onun ölümü, tarihin, 
KeldanI ve mağrib hükümdarlarından [mülü.k-ü tavaif'den] ptoleme [batlam

yus] yani savaşçı, kahraman unvanı kullanan Ptoleme hükümdarlarına geçişi 

olarak kabul edilmiş; saltanatın onların eline geçişi bir müjde tarihi olarak al
gılanmıştır. Şehriyar oğlu Yezdigerd'in ölümü de böyledir. Çünkü Mecusiler 
onun ölüm tarihini devletin çöküşü, milletin dağılış tarihi olarak bir yas günü 

şeklinde kaydetmişlerdir. 

Peygamber efendimiz dönemine gelince, halk onun hicreti ile ölüm tarihi 
arasındaki her yıla, yine onun başına gelen olayla bağlantılı olarak, özel bir 
isim vermişti. 

Hicretin birinci yılının adı "izin yılı" ; 

Hicretin ikinci yılının adı "savaş emri yılı"; 

Hicretin üçüncü yılının adı "gaile yılı"; 

Hicretin dördüncü yılının adı "evliliği tebrik yılı"; 

Hicretin beşinci yılının adı "zelzele yılı" idi vs . . .  
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Yezdigerd tarihi - Kisra Perviz oğlu Şehriyar oğlu Yezdigerd'in saltanat 

tarihi, her yıla bir çeyrek gün veya her dört yıla bir gün ilave edilmemiş Pers 
takvimiydi. Pratik olması sebebiyle ziyclerde kullanılmışur. Diğer Pers hüküm
darlan arasında bu hükümdann tarihinin meşhur olmasının sebebi, onun fet

ret devrinden ve kadınlann saltanata hakirn olmasından ve gasıplann tahu ele 
geçirmelerinden sonra devleti toparlamış olmasıydı. Bununla birlikte son Pers 
hükümdanydı ve Ömer ibn Hattab döneminde vukü bulan savaşlann ve meş
hur olaylann çoğu onunla bağlantılıdır. Ama sonunda devleti çökmüş, mağlup 
olmuş ve Merv-i Şahican'da bir değirmencinin evinde öldürülmüştür. 

Nevruz 

Halife Mütazıd'ın takvim reformu - Tarihlerin en sonuncusu halife Ahmed 

bin Talha El-Mütazıd Billah'ın Rumi yıl ve Pers aylanna göre hazırlanan takvi

midir. Diğerlerinden farkı, her dört yıl için bir gün ilave edilmiş olmasıdır. Bu 

ilavenin sebebi, Ebü Bekir es-Sull'nin76 Kitab el-Evrak (J\.J .. i':l\ yl.:iS) adlı eserinde 

ve Hamza b .  el-Hasan el-IsfahanI'nin meşhur şairlerle ilgili risalesinde anlattığı 

Nevrüz ve şenlik olayıdır. 

Anlauldığına göre Halife Mütevekkil bir gün ava çıkmış ve dolaşırken ekin
lerin henüz olgunlaşmadığını ve hasat vaktinin gelmediğini görünce şöyle de
miş: "Ubeydullah b. Yahya77 benden haracın (verginin) toplanması için izin is
tedi; ama görüyorum ki ekinler henüz yeşil. Bu durumda halk vergiyi nasıl 
ödeyecek?" Kendisine halkın bu durumdan mutazarnr olduğunu, borçlandı
ğını, borçlannı ödemekten aciz kaldıklannı, topraklannı terk ettiklerini ve bu 
zulümden çok şikayetçi olduklannı söylemişler. Halife, "Bu benim dönemimde 
ortaya çıkmış yeni bir şey mi, yoksa daha önce de var mıydı?" diye sormuş. 
"Pers hükümdarlarının Nevruz başlangıcında vergi toplamak için kurduklan 
sistemden beri bu böyledir ve Arap hükümdarlan da onlan örnek almışlardır" 
demişler. Bunun üzerine halife môbedi78 huzuruna çağırıp, "Bu mesele çetrefil 

76 Ebü Bekir es-SulI: Muhammed b.  Yahya b. Abdullah b. El-Abbas; zamanının en usta 

satranç oyunculanndandı. Bu yüzden birkaç halifenin oyun arkadaşı ve dostu olmuş, 
H. 336'da Basra'da ölmüştür. Kitab el-Evrak adlı eserinde halifelerin tarihlerinden, on
lann, diğer prenslerin ve önemli zevatın şiirlerinden örnekler vermektedir. 

77 Ubeydullah b.  Yahya: Halife Mütevekkil zamanında maliye bakanlığı yapmıştır. 
78 Môbed: Mecüsılerde ateşgedelerde ayinleri yöneten, halkın dini meselelerini halleden 

rahip. Aynı kelime daha sonra Persler zamanında da kullanılmıştır. 
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bir hal aldı; bense Pers düzenlemelerini zorlamak istemiyorum. Pers hüküm

darlan vergi dönemini nasıl başlatıyor ve halkı zor durumda bırakmamak için 
ne yapıyorlardı? Ekinlerin olgunlaşmadığı, hasadın yapılmadığı bu dönemde 

nasıl vergi salıyorlardı?" diye sormuş. Môbed, "OnJar halka ancak ekinler ol

gunlaşıp, hasat yapıldığında vergi salıyorlardı" cevabını vermiş. Halifenin bu

nun nasıl olduğunu sorması üzerine de, yıllann durumunu, gün sayısını ve on

lara gün ilave edilmesi zaruretini anlatıp, Perslerin yıllara gün ilave ettiklerini, 
ama İslam gelince bunun iptal edildiğini ve böylece halkın zarar gördüğünü 

belirtmiş. Môbed sözlerini şöyle sürdürmüş: "Dihkanlar (büyük toprak sahip

leri) Hişam b.  Abdülmelik zamanında Halid el-Kasrl'nin79 huzuruna çıkıp, du

rumu izah ettikten sonra Nevrüz'u bir ay ertelemesini istediler, ama o reddetti 

ve Hişam'a bir mektup yazarak durumdan haber etti. Hişam, "Korkanın ki bu 

konuda Allah'ın "Aylan geriye tehir etmek yalnızca küfrü artınr"80 sözü geçer

lidir" cevabını vermiş. Halife Harun Reşid döneminde de veziri Yahya b. Ha

lid b. Bermek'in huzuruna vanp Nevrüz'u iki ay kadar tehir etmesini istemiş

ler; Yahya bunu yapmaya niyetlenmiş; ama düşmanlannın aleyhinde dedikodu 

yapıp, "yine Mecüsi:lik daman kabardı" demeleri üzerine vazgeçmiş ve mesele 

eskisi gibi kalmıştı . Sonunda Mütevekkil, İbrahim b. Abbas es-Sül'i:'yi81 huzu

runa çağınp Nevrüz konusunda môbedin söylediğine uygun hareket ederek, 

günleri hesaplamasını, sabit bir cetvel hazırlamasını ve ülkenin dört bir yanına 

Nevrüz'un tehir edildiğini bildiren bir ferman göndermesini emretti . Böylece 

Nevrüz'un 1 7  Hazirana alınması kararlaştınldı ve Hicri: 243 yılının Muharrem 

ayında dört bir yana fermanlar gönderildi. Hatta Buhtert82 konuyla ilgili olarak 

bir kaside kaleme alıp Mütevekkil'e methiyeler düzdü: 

Döndü Nevrnz Erdeşir devrindeki gününe sonunda 

Şaşkın tavuk gibiydi, sen döndürdün onu eski haline 

79 Halife Mütevekkil'in vezirlerindendir. 
80 Kur'an, 1X, 37. 

81 İbrahim b. Abbas es-Sülı:: Ebü Bekr es-Sülı:'nin amcasıdır. Büyük bir şair ve aynı za
manda Sürremenraa şehrinin valisiydi. Hicri 243'de ölmüştür. Hirkanya'da bir prens 
ailesinden gelen Sülıler, genel olarak şair ve kültürlü insanlardı. Bu aile fertleri devlette 
önemli mevkilere yükselmiştir. Dehistan prenslerine de Sül deniliyordu. Ibni Hallikan'ın 

Vefeyatu'l-Ayan adlı eserinde Ibrahim b. Abbas es-Süll hakkında detaylı bilgi vardır. 
82 Buhteri: Ortaçağın en gözde Arap şairlerindendir. Önemli divanlan vardır ve yukan

daki dörtlük de onun uzun şiirinin yalnızca kısa bir parçasıdır. 
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Vergiyi kestin Nevrilz gününe, sevindirdin milleti 

Onlardan hamd-u sena, hemfşe tesenna adaletine) 

Ama Mütvekktl öldürülecek ve planı uygulamaya konulamayacaktı. Neyse ki 

Mütazıd başa geçip ülkeyi kargaşadan kurtardıktan sonra halkın dertleriyle ilgi

lenmeye başladı. Onun nazannda en önemli konu, yıllara gün ilave edilmesi ve 
bu işin tamamlanmasıydı. Öncelikle Nevrüz'un tehiri konusunda Mütevekkil'in 
yarım bıraktığı işi tamamladı. Şu farkla ki, Mütevekkil tarih olarak kendi doğum 
yılıyla Yezdigerd'in saltanatının başlangıcı arasındaki süreyi esas alırken, Mütazıd 

kendi doğum yılıyla Yezdigerd'in ölümünden sonra Pers devletinin yıkılış ta
rihini esas almıştı. Ona veya bu işin havale edildiği kişiye göre o günden yani 

Yezdigerd'in öldüğü tarihten itibaren yıla gün ilave edilmesi işi ihmal edilmişti. 
Böylece aradan 243 yıl geçtiği tespit edildi ve her yıl için bir çeyrek gün veya 

her dört yıl için bir gün ilave edilerek 60 küsur gün bulundu. Sonra bu gün 
sayısı o yılkı Nevrüz gününe ilave edilerek, aynı yılın I .  Hurdad-mah'ına teka
bül eden 1 1  Haziran tarihi elde edildi. Ayrıca bu tarih Rumı yıla göre de ayar
landı. Bu işin havale edildiği kişi, Mütazıd'ın vezirlerinden Ebu'l Kasım Ubey

dullah b. Süleyman b. Vehb idi. Astronom Ah b. Yahya da bu konuyla ilgili bir 
mısra kaleme almıştı: 

Senin Nevrilz'un hep aynı gündür 

Şaşmaz Haziranın on birinden! 

Halbuki bu dakikliğe rağmen Nevrüz günü Pers devletinin zamanındaki 
gün ilave edilmiş yıllarla örtüşmemekteydi. Çünkü Persler Yezdigerd'in ölümün
den yetmiş yıl önce yıllara çeyrek gün ilave etmeyi bir yana bırakmışlardı. Yez

digerd b. Şapür zamanındaki yıla zorunlu olarak iki ay ilave etmişlerdi. Bun
lardan bir ayı geçmiş yıllardaki boşluğu doldurmak için mecburen yapılmış ve 
ilave edilen ay için bir işaret konulmuştu; daha sonra izah edeceğimiz gibi, bu 
ay Aban-mah'a rastlamıştı. İkinci ay ise, gelecekte uzun bir süre gerek kalma

sın diye ilave edilmişti. 

İmdi; Yezdigerd b. Şapür ile Yezdigerd b. Şehriyar arasındaki 120 yıllık bir 
zan:ıan dilimini çıkardığımız zaman dahi 70 yıllık bir boşluk doğırıaktadır ki, 

Pers tarilıJerindeki kesin karışıklık görüleceği gibi, bunun yıllara ilave edilen 
çeyrek gün itibariyle l 7 günlük bir farka değil, 60 yerine 77 gün farka doğru 

gelmesi gerekirdi. Dolayısıyla Nevrüz'un Haziranın 1 7'.sine değil 28'ne denk gel-
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mesi lazım gelirdi. Ama bu işle görevli kişi, Perslerin yıla gün ilave etme siste

minin Bizanslılannkiyle aynı olduğunu zannetmiş ve günü Pers devletinin yı
kıldığı tarihe göre tespit etmiştir ki, izah ettiğimiz ve daha sonra aynca izah ede

ceğimiz gibi, gerçek bu değildir. 

Uygulanan tarih ve takvimlerin en sonuncusu budur. Belki bizim ülkemiz

den çok uzaktaki ülkelerde uygulanan veya Mecüstlikle ilgisi kalmayan Pers
lerde olduğu gibi, terk edilen başka takvimler de vardır. Çünkü Perslerde bir 

hükümdar başa geçtiğinde yeni bir tarih başlatılıyor, ama o ölünce uygulanan 

tarih bırakılıp onun yerine geçen kişinin tarihi kullanılıyordu. O hükümdarla

rın saltanat süreleri de daha ileride sunacağımız gibi cetvellere geçirilmişti. 

Eski Arapların tarihleri - İsmail oğullan İbrahim'le İsmail'in Kabe'yi kur

masından başlayıp çeşitli gruplara aynlarak Tihame' den çıkışlarına kadar uzanan 

süreyi kapsayan bir tarih kullanmışlardı. Oradan aynlanlar tarih olarak aynlış 

gününü, geride kalanlar ise gidenlerden en son grubun gidiş taritüni esas aldı
lar. Böylece uzun bir zaman geçti. Daha sonra Amr b .  Rebia'nın kabile reisi oluş 

yılını esas aldılar. Rivayete göre bu Amr b. Rebia, İbrahim'in dirıirıi değiştiren, 

Balka83 şehrinden Hübel putunu getiren, İsaf ve Naile adındaki putlan da bizzat 
kendisi yapan Amr b. Yahya ile aynı kişidir. Bu olay Şapür Zü'l-EktafB4 zama
nında olmuştu. Bununla birlikte, her iki tarafın (Araplar ve Persler) kronolojik 

teorilerinirı bir biriyle karşılaştırılması bu eşzamanlılığı doğrulamamaktadır. 

Daha sonra Ka'b b. Luayy'ın ölüm tarihini esas aldılar ve bu durum, İhanet 

Yılı'na (yiJI rk) yani Yerbu' oğullarının bazı Himyer85 krallarının Kabe'ye gön
derdikleri kimi hediye ve örtüleri çaldıkları güne ve hac mevsiminde bazı kişi

ler arasında çıkan çarpışmalara kadar devam etti. İhanet Yılı takvimi Fil Yılı'na 

83 ilk önceleri Dımaşk yakınlarında bir bölgenin adıydı. Daha sonra orada kurulan köye 
Balka adı verildi. Bir rivayete göre ise Lut'un soyundan gelen Amman oğullarından Balık 
tarafından kurulduğu için bu ad verilmiştir. Kimilerine gore Kur'an'da geçen "Orada 
zalim ve kötü bir halk yaşar" sözünden murad burasıdır. Bazılan Balka'mn Suriye'de 
şirret insanlarının şehri olduğunu söylerler. Kimileri de Balka kelimesinin siyah-beyaz 
kanşunı yani a!abula anlamına gelen "balak" sozcüğünden tıirediğirıi belirtirler. (Mücem, 

VS80) 

84 Zü'l Ektaf Sabur [$apür] b. Hürmüz'm lakabıdır. Zü'l Ektaf denilmesinin sebebi, Arap
larla yaptığı savaşlar sırasında ele geçirilen Arap esirlerinin omuzlarını deldirmesidir. 
(Mesüdı, Murfıc, 148). 

85 Himyer'in Habeşistan'ın eski ismidir. Kralları "necaşt" unvanı kullanırlardı. 
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yani Habeş [Etiyopya] necaşisinin Kabe'ye saldırması ve Allah tarafından engel
lenerek ordusunun son ferdine kadar helak edilmesine kadar uygulandı. Fil Yılı 
da Hicri: Yıl'a kadar tatbik edildi. Bazı Araplar da vukü bulan meşhur bir olayı 
ve kendilerine göre önemli günleri esas alarak tarih arıyorlardı. 

Örneğin Kureyş kabilesinde şu günler meşhurdu: 

1 .  Kutsal aydaki Ficar günü () .. ,,,.ili r-k ) ; 

2. Hilf el-Fudül (J_,..;..ili <.....Ah) .  İttifaka dahil olan kabileler zulme uğrayan
lara yardım ediyorlardı; çünkü Kureyş halkı kutsal aylarda birbirine zulmedi
yordu; 

3 .  Haurasını yaşatmak için Hişam b. el-Mugira el-Mahzumi'nin ölüm yılı; 

4. Hz. Peygamber'in emriyle Kabe'nin onanlma yılı. 

Evs ve Hazrec kabilelerinin tarih olarak kullandıklan günlerse şunlardı: 

1 .  Feda günü.; 

2. Er-Rebi günü; 

3. Er-Ruhabe günü; 

4. Es-Surara günü; 

5. Bugas günü; 

6. Dahis ve'l Garba günü 

7. Hanb günü; 

8. Madris ve Muabbis günü. 

Ka'b b. Luayy'ın ölüm yılından İhanet Yılı'na 520, İhanet Yılı'ndan Fil Yılı'na 
kadar 120 yıl geçtiği söylenmektedir. Hz. Peygamber Habeşlilerin işgal teşebbü
sünden 50 yıl soma dünyaya gelnıiş; O'nun doğumundan El-Ficar Yılı'na ka
dar ise 20 yıl geçmiştir. Nitekim Peygamberimiz de bu olayda hazır bulunmuş 
"Ficar gününe şahit oldum; amcalanma ok topluyordum" buyurmuştur. Ficar 
Yılı'ndan Kabe'nin tamir edildiği yıla kadar 1 5  yıl; Kabe'nin tamirinden Hz. 
Muhammed'in peygamber olarak gönderilmesine kadar 5 yıl geçmiştir. 

Himyertler ve Kahtan oğullan "tubba"larının, Persler "kisra"lanrıın, Rumlar 
"Sezar"lannın saltanat yıllanrn esas alırlar. A.rıcak, Himyertlerin saltanatlan her 
zaman düzenli olmadığı için kronolojide bazı kanşıklıklar vardır. Biz yine de 
Hira'yı yun edinen ve oraya yerleşen Lahrrıl hükümdarlanrnrı saltanat sürele

rini cetvellerimizde gösterdik. 
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Eski Harezmliler 

Harezmhler de benzeri bir yol takip ediyorlardı. İskender'den 980 yıl önce 
ülkelerine yerleşmelerini tarih olarak almışlarclı ; ama daha sonra Siyavuş b.  
Keykavus'un gelişini, arkasından Keyhusrev ve oğullannın saltanatını kendi top

raklanna taşıyıp, oradan Türklerin yurdunu hakimiyet altına alışını tarih olarak 
kabul ettiler. Ülkenin kolonizasyonundan itibaren 92 yıl geçmişti. 

Daha sonra Keyhüsrev'in çocuklarından itibaren başlayan ve "şahiyye" de
nilen Pers tarihini esas aldılar. Bu, hükümdarlarından biri olan Afrig'in (t:ı_;SI) 
saltanatına kadar sürdü. Perslerin Günahkar Yezdigerd'i uğursuz saydıkları gibi, 
onlar da Afrig'i uğursuz saymışlardır. Ondan sonra tahtı oğlu geçti. Afrig, sara
yım İskender'den 616 yıl sonra El-Fır'in arkasına kurmuştu. Halk onun ve ço

cuklarının yani kendisinin ve soyundan gelen çocuklannın saltanat yıllarını ta

rih olarak esas almıştır 

Bu El-Fır, Harezm şehri civarında eşit yükseklikte birbirine geçmiş üç hisar
dan oluşan, kerpiç ve tuğla ile yapılmış bir kaledir. Bu eşit yükseklikteki hisarlar 

üzerinde hükümdar sarayları yer alırdı. Yemen'deki Tubba Gumdan'ın kalesi de 
böyledir ve San'a'da caminin karşısında taştan yapılmış bir kaledir. Bunun tu
fandan sonra Nuh oğlu Sam tarafından kurulduğu ve içinde kendisinin açtırdığı 
bir kuyunun bulunduğu rivayet edilmektedir. Bundan başka Dahhak'ın Venüs 
yıldızı adına kurdurduğu bir tapınak olduğunu söyleyenler de vardır. 

Afrig'in El-Fır adlı kalesi on mil uzaklıktan görünürdü; fakat Ceyhun nehri 
tarafından yıkıldı ve nehir sulan her yıl kalenin bir miktarını alıp götürdü. Öyle 

ki, İskender'den sonra 1305 yılında kaleden geriye hiçbir şey kalmadı. 

Hz. Muhammed peygamber olarak gönderildiği sırada bu hanedandan Ar
samuh iktidardaydı. Arsamuh'un şeceresi şöyledir: Afrig oğlu Bagra oğlu Sahas

sak oğlu Askacamuk oğlu Askacavar oğlu Sibıi oğlu Şavuş oğlu Hamgri oğlu 
Buzkar oğlu Arsamuh. 

Kuteybe b. 1'v1üshm, dinden dönmeleri üzerine Harezm'i ikiiıci kez fethedLrıce 
Askacamuk'u ülkenin başına "şah" olarak tayin etti . Böylece Harezm kisralann 
soyunun elinden çıkmış oldu, ama "şah" unvanı korundu ve Hicretten sonra 
tarih İslanıl usule göre uygulandı. 

Kuteybe b. Müslim, Harezm yazısını yazıp okumayı bilen, ülkenin tarihine 
vakıf, halkın geleneklerinden haberdar olanların tamamını oraya buraya sürüp 
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dağıtu. Amacı, Islarnın gelişinden soma önceki bilgi ve geleneklerin gizlenmesi 

ve unutturulmasıydı. Daha sonraki dönemde iktidar bir o kabilenin bir bu ka

bilenin elinde gitti geldi; ve şehid Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Mu

hammed b .  Irak b .  Mansur b. Abdullah b .  Türkistane b .  Şavuşfar b .  Askacmuk 

b. Ezkacvar b. Sibrt b .  Sahr b. Arsumah'dan (ki Peygamber efendimiz onun za

manında gönderilmiştir) sonra yönetim de, şahlık unvanı da onlardan gitti. 

Bunlar, bildiğim en meşhur tarihlerdir. Tamamını bir insanın bilebilmesi 

mümkün değildir. Tann doğru yolda yürüyenlere medetkar olsun. 



IV 
ZÜI.KARNEYN ÜZERİNE 

Bu Zülkarneyn meselesi üzerinde de aynca durmamız gerekiyor. Tarih ve 
takvimlerle ilgili anlatuklanmızı daha öne almamızdan dolayı konu üzerinde 
şimdi duracağız. 

Kur'an'da Züykarneyn'le ilgili ayetleri okuyanlar, onun iyi ve güçlü bir kişi 
olduğunu, Allah'ın kendisine fevkalade bir kudret verdiğini, hem doğunun hem 
de batının hükümranlık tacını başında bulundurduğunu; şehirler ve ülkeler fet
hedip, halklan itaat altına aldığını ve tüm imparatorluğu tek merkezde topladı

ğını bilirler. Keza yine onun kuzeyde kararJıklar ülkesine girdiğini, dünyanın 

en uç sınırlannı gördüğünü, insanlarla, cinlerle savaştığını; Yecılc-Mecüc ara
sına set çektiğini, onların birleşmesini engellediğini, doğuda ve kuzeyde onla
rın uzak ülkelerine seferler düzenlediğini; dışanya çıkıp insanlara musallat ol

duklan dağ geçidini demir kapıyla kapatıp günümüzde demircilerin yaptıklan 

gibi bakır eriterek lehimlediğiı:ü bilirler. 

Philip oğlu Makedonyalı İskender de yolu üzerindeki ayn ayn prenslikler
den oluşan Yunan İmparatorluğu'nu birleştirdikten sonra, Mağrib [Irak ve ci
van] prensleri üzerine yürüdü. Onlan mağlup edip itaat altına aldıktan sonra 

Yeşil Deniz'e kadar vardı. Oradan Mısır'a dönüp kendi adını verdiği İskende

riye şehrini kurdu. Sonra Suriye taraflarına, İsrail oğullannın yaşadıklan Beytü'l
Mukaddes'e gitti, tapınakta kurban kesip takdimeler sundu. Arkasından Erme
nistan ve Bab el-Ebvab'a yöneldi ve daha ötesine geçti. Mısırlılar, Berberiler ve 

Ibrarıiler ona bağlılıklannı bildirdiler. Daha sonra Buhtanassar (Nabunassar)ın 
ve Babillilerin Suriye' de yaptıklannııı intikamını almak için Dara oğlu Dara'nın 
üzerine yürüdü. Onunla defalarca savaştı ve yendi. Dara, bu savaşlardan bi

rinde kendi hassa birlikleri komutanı Navcusnas b. Azerbaht tarafından öldü
rüldü. İskender Perslerin tüm topraklanna sahip oldu. Sonra Hindistan ve Çin 
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tarafına yöneldi. Uzak halklarla savaştı; karşısına çıkan her orduyu mağlup etti. 

Sonra Horasan üzerine yürüyüp fethetti ve bazı şehirler kurdu. Irak'a döner
ken Şehrizür'da hastalandı ve öldü. Girişeceği her teşebbüste, felsefi konularda 
mutlaka üstadı Aristo'nun görüşünü alırdı. Bu yüzden Zülkameyn yani iki boy

nuzlu olarak anılmıştır. 

Bu lakabın verilmesinin sebebinin onun Güneş'in iki "kam"ına (ü_}) yani 
doğduğu ve battıği yere kadar ulaşması olduğu söylenmektedir.86 Tıpkı Erde
şir Bahrnan'a, istediği her şeyi yapabildiği yani elini uzattıği her işi bitirdiği için 

"tavtl el-yed" (uzun kollu) (..ı,ı.11 J,_,.b) denilmesi gibi. 

Kimi.lerine göre iki değişik halktan yani Yunanlılardan ve Perslerin soyundan 
geldiği için kendisine bu lakap verilmiştir. Rivayete göre Perslerin ona yaptıkları, 

bir düşmanın düşmanına yaptıkları gibi algı.lanmış. Çünkü Büyük Dara, Philip'in 

kızı ve 1skender'in annesi olan kadmla evlenmiş; fakat kadından kötü bir koku 

geldiği için onu reddetmiş ve babasına geri göndermiş; ama bu arada kadın ha
mileymiş. Bu yüzden halk onu Philip'in çocuğu zannetmiş. Halbuki Philip yal

nızca onu yetiştirmişti . Onun Zülkameyn olduğunu ileri sürenler, İskender'in 

Dara'ya son nefesinde yetiştiği zaman, başını göğsüne dayayıp "Kardeşimi Sana 
bunu kimin yaptığinı söyle ki, intikamını alayımı" dedini söylerler. Ona 'karde
şim' diye hitap etmesinin sebebi, hem şefkatle yaklaşmak, hem de onu kendi

siyle eşit tutmaktı. Çünkü ona kral demesi de yahut adıyla seslenmesi de kral

lara yakışmayacak şu perişan halinde mübalağalı davranmak olurdu. 

Halbuki düşmanlar karşısındaki insanlann soyuyla, ırzıyla oynamaya, an
lan zor duruma sokmaya meyyal olmalanna rağinen, dostlar ve yarenler kö

tüyü iyiliğe çevirmeye, kusurlan örtmeye, iyi tarafları göstermeye düşkündür

ler ve şairin söylediği gibi iyiliğe meyyaldirler: 

(Sanki g�ce gibidir ayıplara karşı hoşgörülü kişi, 

Kötü odur ki, hep marifet sayar lwsurlan görmeyi. -------
86 Arapçada sahipkran kelimesini i.z�Jı. ederken, bunun Venüs ve Jüpiter yıldızlannın bir

birine en yaklaştıklan sırada dünyaya gelen kişi anlamında olduğunu belirtmiştik. Bu

rada "zülkarneyn" ifadesindeki "kam" kelimesi de Güneş'in doğuş ve batış sırasında 

ufka en yakın olduğu yer yani doğu veya batı anlamındadır. Dolayısıyla "zulkarneyn" 

doğudan batıya kadar uzanan topraklan h akimiyet altına alan kişi olarak düşünulebi

lir. 
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Belki de anlan bu tür güzel şeyleri yapmaya sevk eden şey, güzel sözler din

lemekten, soyunun asil bir aileden geldiğini duymaktan aşın hoşlanıyor olma
landır. Örneğin İbni Abdurrezzak et-Tusi'ye87 Şahname'de yalandan soyunun 
Minuçihr'e dayandığı söylenmiş; Büveyh ailesine de aynı şey yapılmıştır. Ebu 
İshak İbrahim b. Hilal es-Sabi,88 "Tac" adlı eserinde Büveyh'in şu silsile ile Beh
ram Gur'un soyundan geldiğini yazmıştır: 

Büveyh � Fanahüsrev � Saman � Kuh1 � Küçük Şirzil � Şirkede � 
Büyük Şirzil � Şirarışah � $irfana � Sasarışah � Sasanhurra � Büyük Şu
zil � Sasanazer � Behram Gür el-Melik. 

Ebu Muhammed el-Hasen b. Ali b. Nana, Büveyhı hanedanına hasrettiği 
kitabında, Büveyh'in Fanahüsrev b. Saman'ın oğlu olduğunu belirtip, bazılan 
da Saman'ın Kuht'nin, onun da Küçük Şirzil'in oğlu olduğunu kaydederken, 

bir kısım insan Kuhl'yi reddetmekte ve Büyük Şirzil'in Şirarışah b. $irfana b.  
Sasanşah b. Sasanhurra b. Şuzil b. Sasanazer b.  Behram'ın soyundan olduğunu 
söylemektedirler. Arkasından Behram'ın kökeninde de ihtilafa düştüler. Kimisi 
Perslere dayandırarak Behram Gür olduğunu belirtip şeceresini sayarken, ki
misi onu Araplara intisap ettirdi ve şeceresini şu şekilde sıraladı: 

Behram � Dahhak � El-Ebyaz � Muaviye � Deylem � Basil � Dabbe 
� Udd. 

Bir başkaları ise onun atalan arasında Lahü b. ed-Deylem b.  Basil'in bulun
duğunu, ama bu isimle oğlu Leyahec'in anıldığını ileri sürdüler. . .  

Halbuki iktidann Büveyhilerin eline geçmesinden önce bu ailenin ismini dahi 
kimse bilmezdi. Demem o ki, her hangi bir kişinin veya ailenin soy kütüğü ko
nusunda, zaman uzadığı ve günler birbirini takip ettiği zaman, soyun gerçeğe 
değil, sahte şecereye dayandırılması yönünde genel bir tercih oluşur. Örneğin 
Ademoğullanmn efendisi Muhammed aleyhisselamın soy kütüğü şöyledir: 

Abdullah � Abdulmuttalib � Haşim � Abdumanaf � Kusay � Kilab 
� � � � � � � � � � � � � � � � �  
Hüzeyme � Mudrike � İlyas � Mudar � Nizar � Maadd � Adnan. 

87 Ibni Abdurrezzak et-Tilsl adı yalnızca Ibn el-Es1r'de Büveyh hanedanıyla ilgili olaylar 

anlatılırken geçmektedir. 

88 Ebu ishak lbrahim b. Hilal es-Sabi, Büveyhi hanedanı prenslerinden İzzuddevle Bahtiyar"ın 

yardımcısı ve aynı zamanda iyi bir şairdi. Kitabının ismi de Tac değil Tacl'dir. Es-Sabi 

hakkında lbni Hallikan'da, Ibni Kuteybe'de, Ibn el-Esir ve Mirhand'da bilgi vardır. 
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Arap ve Acemlerden hiç kimse bu silsile konusunda şüphe etmez. Aynca bu 

silsilenin İbrahim oğlu İsmail'e dayandığından da kimsenin bir kuşkusu yok 

Gerçi İbrahim'in atalan Tevrat'ta zikredilmektedir; ama Adnan'la İsmail arasın

daki silsilede önemli bir ihtilaf vardır. Kimilerinin baba için ata kabul ettiği ki

şiler, kimileri için oğlun atalandır veya bunun tersi; bazılan silsileye ilaveler ya

par, bazılan silsileden kimilerini çıkanr vs. 

Yine örneğin velinimet efendimiz, muzaffer kumandan Şems'ül Meali'nin, -

Allah onun yarenlerine medet versin, düşmanlannı kahretsin, - hem anne hem 

de baba tarafından asil bir soydan geldiği inkar edilemez. Halbuki onun asil soyu 

herhangi bir kesintiye uğramadan muhafaza edilebilmiş değil. Çünkü onun bir 

tarafı, asaleti Gilan taraflannda çok iyi bilinen Vardanşah'tan inmedir. Bu pren

sin şehit Mardavic'den başka bir oğlu daha vardı. Rivayete göre Vardanşah'ın 

oğlu Asfar b. Şirüye'nin89 komutanlarındandı ve halkı, Asfar ve Şirüye'nin zul

münden kurtarmayı düşlüyordu. Soyunun diğer tarafı ise Cebel'de90 Taberis

tan ishepdadı ve fercuvargirşahi9ı unvanı taşıyan hükümdarlanndandı. Bu aile

den kendisini İran hükümdar sülalesine intisap ettiren herhangi birinin, büyük 

atasını Hüsrevlere [kisralara] dayandırması yadırganmazdı. Şems'ül Meali da

yısı ispehdad Rustem92 b. Şirin b. Rüstem b .  Karin b .  Şehriyar b. Şirin b .  Sur

hab b. Bav b. Şapür b. Kayus b. Kubad idi. Kubad ise Arıuşirvan'ın babasıydı. 

Tarın, doğunun ve batının şerefini dünyanın ufkunda efendimiz üzerinde top

ladı. Çünkü anne ve baba tarafından onu seçkinlerden eyledi.93 Bu O'nun elin

dedir ve tüm iyilikler O'nun katındandır. Aynı şey Horasan hükümdarlan için 

89 Şirüye, Şirüya veya Şireveyh. Bu kelimenin okunuşu ihtilaflıdır. Bazı tarihçiler Şirüye 

veya Şirüya okumayı tercih etmektedirler. Iran şahı Kavad'ın lakabı Şirüye idi. Bazıları 

Şireveyh şeklinde okumaktadırlar. Eğer kelime Şirüye şeklinde okunursa, "aslan çeh

reli", Şireveyh şeklinde okunursa "aslan yurüyüşlü" anlamına gelir. 

90 Cebel yerine Cil olarak okuyun. 
9 1  Bu unvan, muhtemelen Anuşirvan'ın babası zamanında Taberistan genel valisi için kul

lanılıyordu. 

92 lspehbad Rüstem, Şeıns'ül Meali'nin amcasıdır. 

93 Birünl'nin bu eseri henüz genç yaşta Kabus b. Vuşmegir'in himayesinde olduğu dö

nemde yazdığını unutmamak gerekir. O dönemin geleneği böyle idi. Din alimleri ve 

bilim adanılan yazdıkları kitabı mutlaka baştaki hükumdara ithaf eder; gerek eserin 

önsözunde ve gerekse satır aralannda onlara medh-ü senalar dizerlerdi ve esasen başka 

çareleri de yoktu. Öbür turlu başlanna şanssız olaylar gelebilirdi. 
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de geçerlidir. Kimse devletin kurucusunun İsmail b. Ahmed olduğundan şüphe 

etmez. Onun nesebi şu şekildedir: 

İsmail � Ahmed � Esed � Saman Huda � Cesiman ? (ı..J�) � Tag
mat ? ( wl..i..l:.) � Nuşerd � Behram Şubin � Behram Cuşanas94 (Azerbaycan 

askeri genel valisi). 

Harezmşahlar ailesinin Pers kraliyet ailesinden inme olduğundan ve keza 
Şirvanşahlann aynı soydan yani Hüsrev hanedanından geldiğınden kimse şüphe 
etmez; ama gerçekte onların şecerelerinde kopukluk vardır. 

Soyla ilgili iddiaların dogruluğu hangi sebebe dayanırsa dayansın, gizlendi
ginde dahi kokusu etrafa yayılan misk gibidir. Soyun gizlenmesi durumunda, 
insanlar gerçeğı ögrenmek istediklerinde ,  Ubeydullah b. el-Hasan b. Ahmed b. 

Abdullah b. Meymun el-Kaddah'ın yaptığı gibi etek dolusu para saçmak ge

rekmez. Çünkü o kendisinin Magnp asıllı olduğunu söyleyen Şia ileri gelenle
rini parayla satın alıp susturmuştur. Birinin soy kütüğu çok iyi kamufle edilse 
ve onun soyundan gelenler aykın ses çıkmasını engelleyebilecek durumda ol

salar bile, araştırmacı kişi için gerçek gizlenemez. Onlardan biri günümüzde 
hükümdarlık yapan gasıp Ebu Ali b. Nizar b. Maad b. İsmail b. Muhammed 
b. Ubeydullah'tır. 

Bu konu üzerinde biraz detaylı durmamın sebebi, insanlann sevdikleri ki

şiyi tutma, sevmediklerini yerme konusunda ne kadar tutucu olduklannı, ileri 

sürdükleri iddialan ispat için aşınlıklara kaçtıklannı göstermekti. 

iskender'in Philip'in oglu olduğu gizlenmeyecek bir gerçektir; ama en meş
hur soy bilimciler Philip'in şeceresini şu şekilde göstermektedirler: 

Phihp � Madrabu (>!Y.:.:...) � Hermes � Harzas � Meton � Rumi � 
Lita ? (�) � Yünan � Yafes � Suhun ? (ı..J.J.:>-JM) � Rumiya � Byzam � 
Theophil � Rumi � Al-asfar � Elifaz � Esav � İshak � İbrahim. 

Bir başka rivayete göre Zülkarneyn, Babil krallarından Samirus'un üzerine 

yürüyüp maglup ederek esir alan ve sonra da öldüren Atrakis (?) Cv&�ı.61) adlı 
biridir. Atrakis, Samirus'u öldürdükten sonra kafa derisini saçıyla ve iki zülfüyle 
birlikte keser, sonra onu başına tac yapar ve böylece "Zülkarneyn" lakabı veri
lir. Bir diger rivayet ise Zülkarneyn ile El-Münzir b. Ma-essema yani Münzir b. 
İmr'ulkays ile aynı kişidir. 

94 lbn el-Esir'de 'ceşnas' şeklinde. 
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Bu ismi taşıyan kişinin anasının cin olduğu şeklinde tuhaf inanışlar vardır. 

Tıpkı Belkıs hakkında söylendiği gibi. Söylendiğine göre onun da anası cin
lerdenrniş ve hokkabaz Abdullah b. Hilal cinin kızıyla evlenmek şartıyla kı

zını ona vermiş. Bunun gibi gülünç hikayeler vardır, ama eskiden beri bun

lar çok meşhurdur. 

Rivayete göre bir defasında Ömer ibn Hattab, insanlann Zülkameyn konu

sunda ciddi tartışmalara girdiklerini işitince, "İnsanlar hakkındaki konuşmala

nnız yetmedi de, bir de meleklerle ilgili tartışmaya mı girdiniz?" demiş. 

İbn Düreyd'in "Kitab el-Vişah" adlı eserinde belirttiği gibi, bu Zülkameyn'in 

Sa'b b. El-Hemmal el-Himyeıi olduğu söylendiği gibi, Ebu Kerim Şemmer Yur

giş b. İfriqis el-Himyeıi'ye omuzlanna kadar inen iki zülfünden dolayı Zülkar

neyn denildiği; onun dünyanın doğusunu ve batLsım gezip, güneyden kuzeye 

katettiği; ülkeleri teshir edip, insanlan köle haline getirdiği de anlatılmakta

dır. Yemen prenslerinden Es'ad b. Amr b. Rebia b. Malik b. Subayh b. Abdul

lah b. Zaid b. Yasir b. Yun'im el-Himyeri'nin bir şiirinde söz ettiği prens de bu 

Zülkameyn'dir: 

HenüZ kimsenin değilken şu dünya, 

Zülkameyn nam biri yaşadı benden önce 

Üstelik bir kraldı, hem de Müslüman! 

Dolaştı yeryüzılnün doğusunda batısında; 

Bir cömert Efendi'den95 iktidar dileyerek, 

Pis çamurlu, sıcak sulu bir kaynağın başında, 

Güneş'i, üstelik batarken doğuşunu seyrederdi, 

Ondan önce de Belkıs vardı, benim teyzem; 

Krallığım bir ibibik yıkıncaya kadar ta ki! 

Kanaatim odur ki, konuyla ilgili rivayetler içinde en doğru olanı bu sonun

cusudur. Çünkü isimleri "Zü" ile başlayan prensler yalnızca Yemen tarihinde 

geçer. Onları..n isirnleri hep iki kelimeden oluşur ki, birincisi "Zü"dür. Zülme

nar, Zülazar, Zülşanatir, Zünnüvvas, Zü-cadan, Zü-Yazan vs. gibi. Üstelik onunla 

ilgili anlatılanlar eh Kur'an'da anlatılanlara benzemektedir. Örneğin iki duvar 

95 Yani Allah'tan. 
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arasına bir set çekmesi olayına bakalım. Kur'an' da burasının nerede olduğu ko

nusunda bir işaret yok. Ülkelerden ve şehirlerden bahseden coğrafya kitapla

nnın yanı sıra, güzergahlar ve ülkelerden söz eden "mesalik-memalik" kitapla

rında, sözü edilen halkın, Yecüc-Mecüc'ü kastediyorum, hep beşinci ve altıncı 

iklimin daha güney kesiminde yaşayan Doğu Türkleri yani onlara mensup bir 

kabile olduğu anlatılır. Bundan başka Muhammed b. Cerir et-Taberi, Azerbay

can prensinin, ülke fethedilince Hazar tarafından bir adam göndererek sedde 

bakmasını istediğini; adamın [güya] seddi bulmuş ve görmüş gibi dibi bucağı 

gözükmeyen bir hendeğin arkasında oldukça yüksek simsiyah bir bina oldu

ğunu anlatuğını belirtmektedir. İbni Hurdadbeh ise halifenin sarayında gö

revli bir tercümana istinaden Mu'tasım'ın bir gece rüyasında duvarın çatladı

ğını gördüğünü, gözden geçirmeleri için elli kişi gönderdiğini; bu adamlann 

sedde geldiklerini, onun demir tıığlalardan örülüp, aralarının eritilmiş bakırla 

kapatıldığını, üzerinde kilitli bir kapının bulunduğunu ve kapınL.'11Il koruma

sını da o civardaki lıalklann yaptıklannı anlattıklannı nakletmektedir. Rivayete 

göre soma bu adamlar geri dönerler ve rehberleri onlan Semerkand karşısın

daki bir yere götürür. 

Bu iki kayda göre sözü edilen sed dünyanın kuzeybatı kesiminde bir yerde 

olmalı. Ancak, özellikle ikinci rivayette inandırıcılığını şüpheli hale sokan bazı 

hususlar var. Bölge halkından söz edilirken, onların Müslüman olduklan ve 

Arapça konuştııklan, uzunluğu günlerce yol tutan kara, fakir topraklarda ma

mur dünyadan tecrit olmuş bir halde yaşadıklan; dahası halifeyi tanımadıklan 

gibi, halifenin ne olduğunu bilmedikleri anlatılmaktadır. Halbuki biz dünyayla 

irtibatı kesilmiş bu bölgede İslam dünyasıyla doğrudaı.1 ilişkisi bulunmayan Bul

gar ve Suvarlardan başka Müslüman bir halk tanımıyoruz; ama onlar bu seci

den hiç bahsetmedikleri gibi, adına hutbe okuduklan halifeyi de halifeleri de 

tanımaktadırlar. Dahası, Arapça konuşmuyorlar ve Türkçe ile Hazarcanın kan

şımından oluşan kendi dilleri var. Sözü edilen rivayet böyle tutarsızlıklarla dolu 

olduğuna göre, ona dayanarak gerçeği yakalama ümidimiz olamaz. İşte Zülkar

neyn hak.lmıda size anlatacaklanm bundan ibarettir. Allah daha iyi bilir. 



v 
ÖNCEKİ TARİHLERDE KUI..IANUAN AYI..AR 

Daha önce her milletin kendine özgü bir tarih kullandığını ve keza farklı 
tarihler kullandıkları için de ay başlan ve aylarda bulunan günlerin sayılarının 
değişik olduğunu ve bunun sebeplerini belirtmiştim. Şunu kaydetmeliyim ki, 
ben bu konuda bildiklerimi yazdım ve kesin olduğundan emin olmadığım veya 
güvenilirliği konusunda bilgi bulunmayan şeylere dokunmadım. 

Önce Perslerinkiyle başlayalım. 

Pers Aylan 
Allah'ın Kur'an'da da buyurduğu gibi, bir yılda on iki ay vardır: "Şüphe

siz Aliah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında aylann sayısı on 
ikidir."96 Aylann adedi konusunda halklar arasında herhangi bir ihtilaf yok; ama 
ilave edilen (gün veya saat) konusunda farklılıklar vardır. Perslerin on iki ayı
nın adlan şu şekildedir: 

! Ferverdın-mah (21  Mart-20 Nisan) Mihr-mah (23 Eylül-22 Ekim) 

Erdibehişt-mah (21 Nisan-21 Mayıs) Aban-malı (22 Ekim-21  Kasım) 

Hurdad-mah (21  Mayıs-21 Haziran) Azer-malı (21 Kasım-22 Aralık) 

Tir-malı (21 Haziran-21 Tem) Dey-mah (22 Aralık-21 Ocak) 

Murdad-mah (21 Tem - 22 Ağus.) · Bahman-mah (21 Ocak-20 Şubat) 

Şehriver-mah (22 Ağus.- 23 Eylül) Isfendarmed-mah (20 Şubat-20 Mart) 

Geometrici Ebü Said Ahmed b. Muhammed b. Abdulcelil El-Sicz1'den97 yaşlı 
Sicistanlılann bu aylara başka isimler verdiklerini ve Ferverd1n-rnah'dan başla
dıklarını anlatuklannı dinlemiştim. Bu ayların isimleri98 şunlardır: 

96 Kur'an, IX, 36. 

97 Bu kelimenin doğrusunun Sicistani olması gerekir. Muhtemelen bir müstensih hatası

dır. 

98 Bu okunuşiardan emin değiliz. Çünkü Biruni bu ay isimlerini harekelemediği için Sac

hau dahi yalnızca Arap harfleriyle yazılışını vermiş; Rusça çevirisinde ise sadece harf-



Kvad (�1.fo) 
Reho (.JA.J) 

E-v-s-a-1 (J..., JI) 

Tir-Keyaniva (l_JJ'-/> .Jiı) 
Serizva (IJj,u ... ) 

Merizva (IJ..J:U .. ) 

T-v-z-r (.Jjjl) 

Horanva (lylyı.) 

Arkbazva (l...ıJc;S)) 
Kejpeşt (.::..ı..':ı;.,Y) 
Kejşed (U.::. �) 
Sarva (IJ.JL...ı) 
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Perslerde her ay otuz gündür ve her günün kendi dillerinde özel bir ismi 

vardır. Bu isimler şunlardır: 

I Hürmüz xı Hur xxı Ram 

Bahman Malı Bad 

Erdibehişt Tir Dey -be-dm 

Şehriver Gôş Din 

Isfendarmed Dey be-mihr Erd 

V1 Hurdad xv Mihr XXV1 Eştad 

Murdad Serôş Asman 

Dey be-azer Raşn Zam yad 

Azer Ferverdın Maresfend 

Aban Behram Emran 

Perslerde bu günlerin isimleri konusunda ihtilaf yoktur; her ay için aynı gün 

isimleri kullantlır. Yalnızca Hürmüz ve Eniran bazılarınca eski şekilleri olan Fer-

]erin karşılığı yazılmıştır. Dolayısıyla bugün zaten kullanımda olmayan ve en az 1000 

yıl öncesine ait bu ay isimlerinin okunuşu şüphelidir. 
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ruh ve Bih-ruz ile anılır. Bir ytldaki toplam gün sayısı 360'dır. Halbuki gerçek yı

lın (yani Güneş ytlının) 365 ve 1Jı. gün olduğunu daha önce belirtmiştik. Onlar, 
bu ilave beş güne Fenci (Fenci) ve Enderkah diyorlardı. Sonra kelimeyi Arap

çalaştırarak Endercah dediler. El-Mesrüka (�...ı�I) ve el-Mustaraka99 0Jy......J1) 

da denilir. Fakat onlar, bunu tüm aylara dağıtmak yerine yalnızca Aban-mah ile 
Azer-mah'a ilave edip, onlara normal aylann gün isimlerinden farklı isimler ver
diler. Bu günlerin isimleri konusunda ne birbiriyle örtüşen iki kitap bulabildim, 
ne de birbirinin sözünü tastikleyen iki kişi. Sözü edilen isimler şunlar: 

1 .  Ahendkah; 2. Eştedkah; 3. İsfendkah; 4. İsfendmedkah; 5.  Behişteşkah. 

Bir diğer kitapta şu şekilde: 

1 .  Ahneved; 2. Eşteved; 3. İsfendmed; 4. İheşter; 5. Hestuşet.100 

Kitab el-Gurre'nin yazan Sabit el-Arnulı ise şu şekilde veriyor: 

1 .  y:ı__,.;.,,:.. 
2. l':ı_,:;..,ı 
3. İsfendmed 

4. �__;,;;,_,:..y. 
5. Heştbehişt 

l.adeveyh b. Şaheveyhi, Pers aylarının sebepleriyle ilgili kitabında şu isim-

leri vermektedir: 

1 .  Fence anO.fte ? ( 4-J.! __,.il �) 

2. Fence enderende ? (o.ıiy..il �) 

3. Fence ehcüste ? (�I �) 

4. Fence aververdiyan? (Lı� _ı_u...ıl �) 

5. Fence enderkahan. 

Ebu'l Farac İbrahim b. Ahmed b. Halef el-Zencani'den Şiraz'da bir môbedin 
bu isimleri kendisine şu şekilde dikte ettiğini işittim: 

1 .  Ehnevedkah 

2. Eştevedkah 

99 Çalınmış, aşınlrnış anlamında. 
100 (1) ve (2)'deki okunuşlar kesin değildir. 
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3. İspetmedkah 

4. Hohşeterkah 

5.  Heştev'fştkah 

En son olarak da geometrici Ebü'l Hasan Azerhoray b.  Yezdanhasis'den biz-
zat işittiğim isimler ise şöyle: 

1 .  Henüz (Ahunaviti) 

2. Eştevez (Ustavaiti) 

3.  İspetemen (Spentamainyu) 

4. Vohuhşetra (Vohukhshathra) 

5.  Vohisteveşt (Vahistôisti)101 

Böylece bir yıldaki gün sayılan 365 gün olmuştu; fakat her yıla bir çeyrek 
gün ilave edilmesi uygulamasını hesaba almadılar. Sonunda bu çeyrek günler 
120 yılda bir tam aya baliğ oldu ve onu yılın aylanna ilave ettiler. Böylece o yı
lın ay sayısı 1 3  oldu. Bu ziyade aya "kebise" adını verdiler ve onun günleri için 
de diğer normal aylann günlerinin adlannı kullandılar. 

Bu uygulama Pers imparatorluğu ve dininin çöküşüne kadar devam etti. 
Ondan sonra orijinal tarihe geri dönmek ve belli tarihlerden önemli ölçüde 
geri kalmamak amacıyla çeyrek gün ilave etme uygulamasını bir yana bıraktılar. 
Bilahare bu işe ihtimam gösteren hükümdarlar, ülkedeki matematikçi, hesapçı, 
ravi, môbed ve hakimleri toplayarak bir meclis düzenleyip, doğru bir ortak ka
rara gelmeleri için emir verdiler. Sözünü ettiğim bu bilim adanılan ülkenin çe
şitli yerlerinden geldikleri için büyük meblağlar harcandı. Hatta saraya sunu
lan raporda bu iş için bir milyon dinar harcandığı belirtilmiştir. Sonra o günü 
en değerli, en meşhur ve önemli bayramlardan biri olarak ilan ederek "Kebise 
Bayramı" adını verdiler ve hükümdar tebaasından o ayın vergisini almadı. 

Persler, her yıla bir çeyrek günden dört yılda bir aya veya Enderkah ayına 
bir gün ilave etmek istemeyişlerinin sebebini şöyle izah ediyorlar: Gün ilavesi 
günlere değil, aylara yapılır. Öbür türlü hem günlerin sayısı artar, hem de di
nimizdeki Zemzem gününe102 hürmetsizlik olur. Çünkü eğer bir gün ilave edi
lirse, gerçek Zemzem günü sapmış olur. 

101 Parantez içindeki okuyuş ve imla E .  Sachau'ya aittir. 
102 Mesudl, Murac adlı eserinde Zerdüşt'ün getirdiği kitabın adının "Zarnzama" olduğunu 

belirttikten başka. Perslerin Mecüsilik döneminde dahi Beyt el-Haram'a gelip, dedeleri 
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Kisralar her gün için özel bir kokulu bitki ve çiçek resmi çizdirmişlerdi ve 

bunlar, önüne resimdeki çiçek veya bitkiyle uyuşum sağlayan bir şarapla bir

likte konulur ve bunun tertibi hiç bozulmazdı. 

Perslerin ilave beş günü Aban-mah'ın sonuna bu ay ile Azer-mah arasına 

ilave etmelerinin sebebi şudur: Persler, takvimlerinin ilk insanın yaratılmasın

dan itibaren başladığını ve bu yaratılışın Ferverdın ayının Hürmüz gününde, 

Güneş'in ilkbahar ıhmında103 gökyüzünün orta yerine geldiği bir sırada vukü 
bulduğunu iddia ederler. Aynca kendi ifadeleriyle dünyanın yaşının ilk bininci 

yılının başlangıcında olduğunu söylerler. 

Astrologlar da aynı şeyi yani Saratan'ın (Yengeç burcunun) dünyanın horos

kopu (horoscope) olduğunu söylerler. Yani onlara göre Güneş Sindhind'in ilk 

çevriminde Koç burcunun başlangıcında dünyanın iki ucunun orta yerindedir 

ki, daha önce belirttiğimiz gibi, buna göre dünyanın dönüşünün ve bitkilerin 

büyümesinin başlangıcı Yengeç burcudur. 

Kimilerine göre burçlar arasında dünyanın meskun kısmına doğrudan en 

yakın olan burç Saratan yani Yengeç burcu olduğu için bu isim verilmiştir. Mu

tedil tabiat104 (moderate nature) yıldızı Jüpiter'in yükselişi (J.ı:i,...JI ..ş�I w _;-:; 
�lj.o.ll) de bu burçta başlar. Büyüme, ancak orta derece sıcaklığın rutubet üze

rinde etkili olduğu zaman gerçekleşir ve dolayısıyla Yengeç burcu dünyanın ge-

İbrahim'e tazimde bulunduklannı ve soylannı muhafaza etmek için binayı tavaf ettik
lerini anlanr. Omm kaydına göre Kabe'yi en son ziyaret eden Pers hükümdan Sa.san 

b. Babek'tir. Erdeşir b. Babek'in dedesidir . . .  Sasan, Beyt el-Haram'ı ziyaret ettiğlı'1de, 

onu tavaf eder ve İsmail Kuyusu'na gelince tepinirdi (zemzeme yapardı). Onun ve di

ğer Farslann tepinmesi sebebiyle bu kuyuya zemzem kuyusu adı verilmiştir. Bu da on
lann bu kuyu üzerinde söz konusu fiili çokca yapuklannı göstermektedir. Nitekim eski 
dönem şairlerinden biri bir mısrasında şöyle der: 

Tepindiler Persler zernzern üstünde, 

Dedeleri de böyle yapardı eskiden beri. 

Persler, ilk başlarda Kabe'ye mal ve mücevher hediye ederlerdi. Sasan b. Babek iki al
tın gazal, mücevher, kılıçlar ve bol miktarda altın hediye etmiş ve bunlar zemzem içine 

gömülmüştür. (Murüc, s. 134-135) 

103 İlkbahar ılımı (vernal equinox): Güneş'in ilkbahar noktasına (Koç burcuna) gelmesi ve 
bu andaki ılım. 

104 Gece ile gündüzün eşit oluşu. 
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lişmesi için en uygun yıldız olarak tespit edilmeye layıktır. Bir üçüncü görüşe 

göre ona Saratan (Yengeç) denilmesinin sebebi, onun yaratılmasıyla birlikte dört 

unsurun yaratılması tamamlanmış, onlann tamamlanmasıyla da dünyanın tam 

gelişime geçmiş olmasıdır. Buna berızer başka berızetmeler de vardır. 

Bazılan da derler ki, Zeraduşt geldiğinde çeyrek günlerden biriken aylan yıl

lara ilave etti ve böylece takvim normal haline döndü. Zeraduşt, insanlara ge

lecekte de kendisinin yaptığı gibi yapmalarını emretti . Onlar da onun emrini 

yerine getirdiler, fakat ilave edilen aya özel bir isim vermedikleri. gibi., başka bir 

ayın adını da tekrarlamadılar; yalnızca her çevrimde muntazam olarak o ayı ha

tırda bulundurdular. Ancak, çevrimlerde ayın yerini şaşırmaktan endişe ettik

leri için, beş ilave günü çevrimin sonunda yer alan aya aktardılar. İşin ehem

miyeti ve kamunun, seçkinlerin, sıradan insanların ve hükümdann çıkarından 

dolayı meseleyi duruma uygun olarak mantıklı ve pratik bir şekilde halletmek 

için vakti gelen kebise'yi ertelemeye başladılar ve sonunda ülkede işler karıştı . 

Nihayet kebise iki. ayı dolduruncaya kadar bu işi yani fazla gün ilave etme işini 

ihmale veya ülke yönetiminde düzensizlik baş gösterince ve başka sebeplere 

binaen iki ay erkene almaya başladılar. Fakat Şapur oğlu Yezdigerd zamanında 

daha dikkatli hareket ettiler ki., yıla gün ilave etme işi son defa onun saltana

tında Yezdigerd el-Hizan denilen Destur adlı birinin nezaretinde yapıldı. Hi

zar, Fars' da İstahr şehrine bağh bir köyün adı olduğu için el-Hizaıi denilmiştir. 

Fazla gün ilave edilmesi sırası Aban-mah'ta idi ve Enderkah onun sonuna ilave 

edildi. Persler daha sonra bu işi bıraktı klan için öylece kaldı. 

Soğdfyanlann Aylan 

Şimdi size Maveraünnehr'deki Mecüs1leıin yani Harezrnlileıin ve Soğdiyan

lann aylarından bahsedeceğim. Onların aylan da adet ve ay gün sayısı yönün

den Pers aylan gibidir. Ancak, Perslerle Maveraünnehir halkının bazı aylanmn 

başlangıçları birbirinden farklıdır. Çünkü onlar beş fazla günü yılın sonuna ilave 

etmekte ve yılbaşını Persleıin Ferverdın ayının altıncı günü Hurdadrüz'dan baş

latmaktadırlar. Dolayısıyla onların Azer-mah'a kadar olan aylarının başlangıçları 

Perslerinkinden farklıdır, ama ondan sonrakiler aynıdır. 
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Soğdiyanlann aylannın isimleri şu şekildedir: 

1 .  Nevserd 30 gün; (ı->"' _,.i) 
2.  Cürcün105 (?) 30 gün; (ı.J.;>..?.) 
3 .  Nisanıo6 (?) 30 gün; (�) 

4. Besak (?) 30 gün; (�) 

5 .  A-ş-n-d-a-h-n-d-a 30 gün; cı:ı..;,;.ı:ı..;..;;ı) 
6. M-j-i-h-n-z-a 30 gün; (l�j..) 
7. F-gaz 3 0  gün; (jw) 
8. E-b-a-z-i-c 30 gün; (�:ıt.;I) 

9. F-v-ğ107 30 gün; et�) 

10. M-sa-f-v-g 30 gün; (t�L..:...) 

1 1 . J-i-m-da 30 gün; (l�j) 
12. H-ş-v-m 30 gün. �_,.h) 

Bazılan Nisan (?) ve H-ş-v-m'nirı sonuna bir "cim" ilave ederler, böylece 

Nisanc (�l....ı) ve H-ş-v-m-c �_,.h) olur; Besak (?) ve J-i-m-da'nın sonuna bir 

"nun" ve "cim" ilave ederek Besakenc (?) J-i-m-d-n-c �l�j) diye telaffuz eder

ler. Onlar da Persler gibi her gün için özel bir isim kullanırlar. Otuz gün için 

kullandıklan otuz isim şunlardır:108 

1 . Hurmujd (.ıj.._;:>.) 
2. C-h-i-n-r (�) 
3. A-r-d-a-h-v-ş-t (U..::,_p.i..ı)) 
4. H-s-t-ş-v-r (.J�) 
5.  Spendarmed (i..)�) 

105 Sachau'nun okuyuşu. Circin. 
106 Eserin başka yerlerinde "Nisenc" şeklinde de yazılmıştır. 
107 Daha sonraki sayfalarda "f' ile "ğ" arasında "vav" yok. 
108 Burada geçen gün isimlerinin doğru okunuşunu tespit etmek hemen hemen imkan

sızdır. Zaten hem Rusça çevirisin.de, hem de Sachau'nun çevirisinde aynen bırakılmış
tır. Bu isimlerin eski metinlerle, Harezm, Orta Asya tarihiyle uğraşanların her an kar
şılarına çıkabileceği düşüncesiyle biz de çoğunu aynen bırakıyoruz. 
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6. R-d-d (..ı..ı_.ı) 
7. Murdad (..ı..ıy) 

8. Dest (?) (ı..::.ı....ı) 

9. A-t-s (u-ıJI) 

10. A-n-c-n (L?.JI) 

1 1 .  H-v-y-r (y.._,.;..) 

12 .  Mah ([L.) 

13 .  T-i-ş (J;ı,ı:i) 
14. Goş (�) 
15 .  Dest (?) (ı..::.ı....ı) 
16 .  M-h-ş (�) 
l 7. Seroş ("?) (tJ.->'"') 

18.  R-s-n (ı.J.uı .J) 
19 .  Ferüz (?) (:ı_,_}) 
20. Vahşğir (�J) 

2 1 .  R-a-m-n (LJ.ol->) 

22. V-a-z c:ıı_,) 

23. Dest (7) (ı..::.ı....ı) 
24. D-y-n (ı.J:ı.ı) 
25 .  E-r-z-h (t:ı)) 

26. E-s-t-a-z (:ıt.:i....ıl) 

27. S-m-n (�) 
28. Ra-m-c-i-d (* �1_.ı) 
29. N-ş-i-n-d (�) 
30. N-ğ-r (fa) 
Bazılan (h-v-i-r)'e "mir" de diyorlar. İlave beş günün (epagomenae) adlan 

şöyle: 

l .  Ha-v-s-s-t ( ,::..ı ... .;ı..':..ı _,l.�) 

2. N-h-n-d-n (LJ.:ı.Ü-i) 
3. R-h-ş-n (�_;) 
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4. V-na-z-n (l.J �U _,) 

5 .  E-r-d-m-y-i-s (� �)) 
Soğdiyanlar, bu kelimelerin isimlendirilmesi konusunda da Perslerle ihti-

laf halindedirler: 

1 .  J-y-v-r-d (.ı.JJ:lJ) 
2. N-b-v-r-d (.ıJ_,.,LI) 
3 .  S-r-d-r-d (.ı.J.ıY-") 
4. Ma-h-r-d (.ı.J el..) 
5. M-i-r-z-d-h (o.ıj..»") 

Onlar bu beş günü "h-ş-v-m" (ı"fo)'un sonuna ilave ediyorlar. Çeyrek gün 

ilave etme veya etmeme konusunda Perslerle aynı yolu izliyorlar. Onlann yıl

başı ile Perslerin yılbaşı arasındaki aynlığın başlaması konusuna daha sonra de

ğineceğim. 

Harezmlilere gelince, her ne kadar büyük Pers ağacının bir dalı iseler de, 

yılın başlangıcı ve ilave beş günün dağıtımı konusunda Soğdiyanlan taklit et

mektedirler. 

Harezmlilerin kullandıklan ay isimleri şunlar: 

1 .  R-v-ç-n-a-f-v navsarci 

2. Ardavaşt-f-v-s-i-r-enkam 

3. Herudad f-v-i-h-i-r-i 

,ı,. Clri Farazak 

5 .  Hemdad 

6. A-h-ş-r-i-v-r-i 

7. Umri 

8. Yanahn-fa-h-s-r-san Ra-çibek 

1 9. U-r-v-f-v-i-m-h-ka-b-h-r-fin 

l ı O. Vesmerfunafkanc enkam 

1 1 .  E-ş-m-n f-v-i-r-d rnkam 

12. Ispendaremci f-v-h-ş-v-m 

30 gün Cı.r. J .• ,, _,u �� .J.J) 

30 gün (ı>l.S..i\ CJ:!-'""� �_,.ı)) 

30 gün ((,Ş.J:i=>-:l� ..ıl.ı_,�) 

' 30 güıı. (�\jljJ ı.Ş.Y.R-) 
30 gün (.ıl.ı...b) 

30 gün ('-,?.JJ:l�I) 

30 gün ((,?Yo JI) 

30 gün (�l.J t.J'.i F\.! LJ.".U,ı) 
30 gün (CJ:;! _?-!� � _ı)) 
30 gün (rl.S..il �\S!\..j � y'.i J) 

l 30 gün (ı"l.S..il .ı y__,.a �I) 
30 gün Cı>fo � �)�I) 

1 
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Bazıları bu isimleri kısaltarak şu şekilde yazmaktadırlar: 

1 .  Navesarçı 

2 .  Erdust 

3 .  Herudad (?) 

4. Cm 
5 .  Hemdad 

6. A-h-ş-r-i-v-r-i 

7.  E-v-m-r-i 

8 .  Yanalın 

9 .  A-r-v 

10. R-i-m-c-d 

1 1 .  E-r-ş-m-n 

12 .  İspendarmeci 

Ayın her bir gününe verdikleri isimlerse şöyle: 

1 .  Rirnjed 1 1 .  Ahyer 21 .  Ram 

2 .  Ezrnln 12 .  Malı 22. Vaz 

3 .  Ardavaşt 13 .  C1z1 23. Dezu (?) (�) 

4. E-h-ş-r-i-v-r-i 14. Guşt 24. DlnI 

5 .  İspendarmeci 15 .  Dezu (?) 25.  ErcühI (?) (�_p..)) 
6. Herudad 16. Fig 26. Eştad 

7. Hemdad 17 .  Üsrüf 27. Asman 

8. Dezd 18. Reşn 28. Ras 

9 .  Erd 19 .  Revcen 29. Mersbend 

10.  Yanalın 20. Erigen 30. E-v-n-r-ğ 

İspendarmeci'nirı sonuna ekledikleri ilave beş günün birinci gününe, ayın 
ilk gününün adını verdiklerini gördüm. İkinci güne Azmin, üçüncü güne Ar
davaşt diyorlar ve bu sıra ispendarmecı:'ye kadar böyle sürüyor. Soma tekrar 
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Navesarçı ayının birinci günü olan Rimjed ile başlayıp devam ediyorlar. İlave 
beş gün için özel isimler kullanmadıklan gibi, bunlan bilmiyorlar da. Fakat sa
nırım bu durum yalnızca Perslerle Soğdiyanlar arasındaki isimlerle ilgili aynı 
ihtilaftan kaynaklanmaktadır. Kuteybe b. Müslim el-BahilI, onlann yazarlannı 

ortadan kaldınp rahiplerini katlettirdikten ve kitaplannı yaktırdıktan sonra ca
hilleştiler (yani okuma yazmayı unuttular) ve yalnızca ezberlerindeki bilgiyle 
sınırlı kaldılar. Ama aradan zaman geçince bunlar da unutuldu ve böylece ara
lanı-ıda ihtilaflar başladı. Ancak üzerinde umumi itttifak olan şeyler ezberlen
mişti. En iyisini Allah bilir! 

Bu günler içinde üzerinde ittifak sağlanan üç günün isimlerine gelince, Pers
ler bunlardan her birini bir sonrakiyle ilişkilendirerek ona bitiştirip "Dey be-Azer, 
Dey be-Mihr ve Dey be-Din" şeklinde söylüyorlar. Soğdiyanlar ve Harezmlile

rinse bazılan böyle yapıyor, bazılan her bir güne kendi dilinde "birinci", "ikinci" 

ve "üçüncü" anlamındaki kelimeleri ilave ediyorlar. 

Persler, imparatorluklannın ilk dönemlerinde hafta kullanmazlardı. Hafta, 
önceleri Mağrib [Irak ve civarında] taraflarında, özellikle Suriye ve komşu ülke

lerdeki halklar arasında kullanılmaya başlanmıştır ki, bunun da sebebi peygam
berlerin orada ortaya çıkıp dünyanın yaratıldığı ilk haftadan bahsetmiş olmala
ndır. Tevrat bu konuda ilk sırada yer alır. Sonra hafta kullanımı diğer halklar, 

başta da Suriye'yle sınırdaş oldukları ve İsmail aleyhisselarnın Arap olması se

bebiyle saf kan Araplar arasında yayıldı. 

Bildiğimiz kadarıyla, Perslerin, Soğdiyanlann ve Harezmhleıin ayı haftalara 
bölmek yerine her bir gününe özel bir isim vererek kullanma geleneğini Mısır'm 
eski halkı Kiptilerden başka uygulayan olmamıştır. Bu uygulama Gaeus oğlu 

Augustus'un Mısır'ı yönetmeye başlamasına kadar devam etti. Augustus onlan 
yıllara gün ekleme konusunda Yunanlıları ve İskenderiyelileri taklit etmeye zor
ladı. Bununla birlikte bu konuya biraz daha yakından bakmak gerekiyor. O sı
ralar büyük kebisenin tamamlanması için beş yıl kaldığı anlaşılınca, Augustus 
beş yıl daha bekledi. Sonra Kıptilere Rumların yaptıklan gibi her dört yılda bir 
aylara bir gün ilave ettirdi. Böylece her bir gün için ayn isim kullamnayı bırak
tılar, fakat söylendiğine göre ilave edilen güne bir isim vermek gerekince, eski 

günleri kullanan ve bilenlerden ilave günlere birer isim vermeleri istendi. Di

ğer isimlerden de - zaman içinde - eser kalmadı. 
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Mısırlılann ay isimleri: 

1 .  Tot 30 gün 7. Famenos 30 gün 

2. Paofi 30 gün 8. Farmusi 30 gün 

3. Athur 30 gün 9. Pakon 30 gün 

4. Şuayk 30 gün 10. Payni 30 gün 

5 .  Tubi 30 gün 1 1 . Epifi 30 gün 

6. Makır 30 gün 12 .  Apika 30 gün 

Bunlar, eski aylann isimleridir. Aşağıda ise prenslerinden birinin gün ilave 
edildikten sonra modernize ettiği isimleri veriyoruz. 

1 .  Tut 7. Barmahat 

2. Papa 8. Barmuda 

3. Hator 9. Başnaş 

4. Kayhak 10.  Buna 

5. Tuba 1 1 . Abib 

6. Amşir 12 .  Musri 

Bazıları Kayhak yerine Kiyak, Bermahat yerine Barmahut, Başnas yerine Ba

şanes, Musri yerine Masun diyorlar. Bunlar üzerinde ittifaka vanlmış olanlar. 

Fakat kimi kitaplarda birbiriyle örtüşmeyen isimler de zikredilmektedir. Örne

ğin ilave beş güne "ebügomena" [epagomenae] diyorlar ki, "küçük ay" anla

mındadır. Bu beş gün Musri ayının sonuna ilave edilir ve bir gün daha eklenir 

ki, böylece "Ebügomena" altı güne çıkmış olur. Mısırlılar gün ilave edilmiş yıla 

"nukat" diyorlar. Anlamı "işaret" demektir. 

Banhların aylan 

Ebu'l Abbas el-Amuli Deldi! el-Kıble (U.;All J.;'1.:ı) adlı eserinde batılılann 

(4.ı_;\.a..JI) başlangıcı Mısırhlannkiyle ayrn aydan başlayan aylar kullandıklanrn 

ve şu isimleri verdiklerini belirtmektedir: 



98 MAZIDEJ\i KAlANlAR 

1 .  Maye 7. Novenber 

2. Yuniye 8. Dahirnber 

3. Yuliye 9. Yenayr 

4. August 10. Febrayr 

5 .  Setenber 1 1 .  Marsa 

6. Oktober 12.  Ebrir 

Epagomenae'yı (ilave günleri) yıl sonuna ilave ediyorlardı. 

Rumlarda ise aylar hep on iki idi. İsimleri şöyle: 

1 .  Yanuarios 7. Yulıos 

2 .  Febrarios 8.  Agustos 

3.  Martios 9 .  Sentembrios 

4. Allirios 10. Temrios 

5 .  Mayos 1 1 .  Novambrios 

6. Yunius 12 .  Demirios 

Yıllanndaki toplam gün sayısı 365'dir. Her dört yılda bir dört çeyrek gün 

birikince onu bir tam gün olarak Febrarios'un sonuna ilave ederler. Bu ay, her 

dört yılda bir 29 gün olurdu. Rumlan yıla gün ilave etmeye zorlayan ilk kişi, 

Diktatör denilen ve Müsa'nın zuhurundan çok uzun zaman önce hükümdar

lık yapan Julius'tur. Aylan bu şekilde taksimleyen ve onlara yukandaki isimleri 

veren de kendisidir. O, her 1461 yılda bir aylara çeyrek gün ilave edilmesi tav

siyesinde bulunmuştur. Böylece bu çeyTek günler bir tam yıl olunca, bunu bir 

gelenek olarak muhafaza ettiler ve dön yılda bir olan "kebise"ye (intercalation) 

küçük kebise, gelenek olarak muhafaza edilene ise büyük kebise adını verdiler. 

Ne var ki küçük kebise fazla uygulanmadı ve kral'ın Qulius Sezar) ölümünden 

sonra terk edildi. Ayı.ı'l günlerinin haftalara bölünmesi, yukanda belirttiğimiz 

gibi, onlann sisteminin bir özelliğidir. 

Kitab ma'khaz el-mevaqit'in109 yazan, çeyrek gün ilave eune [kebise] gelene

ğıni sürdüren Rumlar ve diğer halklann, Güneş'in Koç burcuna (Aries) girişini 

Allirios (April) ayrrrın başı olarak kabul ettiklerini, bunun da Sürya..mlerin Nisa-

109 ..::..,il_,..JI J.,;.t, '-:"'l.:S = Method far the deduction of cerıain times and dates. 
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nına tekabül etmekte olduğunu belirtmektedir. Onun söylediğinin gerçeğe daha 

yakın olduğunu kaydetmemiz gerekir. Yapılan gözlemler, 365 günlük Güneş 

yılım takip eden kesirin (fraction) bir çeyrek günden daha az olduğu ve dola

yısıyla Güneş'irı Koç burcunun ilk çeyreğirıe girişinin Nisanın başlangıcından 

önce gerçekleştiğirıi göstermiştir. Dolayısıyla yazarın işaret ettiği husus müm

kündür ve hatta öyle de olması gerekir. Aynı yazar, daha sonra Rumlardan bah

sederken, onların yılbaşlannın gittikçe orijirıal tarihirıden kaydığını fark edirıce 

Hint yıllannı kullanmaya başladıklannı, böylece kendi yıllanna iki yıl arasın

daki farkı ilave ettiklerini ve bu suretle Güneş'in Koç burcunun ilk gününe gi

riş zamanının Nisan ayı başına dönmüş olduğunu; biz de ayrıı şeyi yaparsak, 

Nisan ayının orijirıal yerine döneceğini" kaydetmektedir. Yazar aynca bir de ör

nek veriyor, ama gücü yetmediği içirı örneğini tamamlayamıyor ve cahilliğini 

ortaya koymuş oluyor. Aslında Rumlarla ilgili hikayesiyle açık bir şekilde on

lara karşı olduğunu, diğerleri lehine de peşin hükümlü hareket ettiğini göster

mektedir. Gerçek şu ki, yazar, Rurrıl yıl ile Güneş yılı arasındaki kesir farkını 

Hirıt sistemirıe göre hesaplayarak 729 saniye bulmuş, sonra bir günü saniye 

cirısirıden hesaplayarak, bu kesire göre taksim etmiş ve 1 18 yıl, 6 ay ve 6 ıh 
gün bulmuştur ki, buna göre bu fazla fark hesabıyla takvime bir gün ilave et

mek gerekecektir. Yazanınız daha sonra şöyle diyor: "Eğer Rumların takvimirıe 

göre geçen yıllan -ki 1 225 yıldır,- bu farkla tamamlarsak, Güneş'in Koç bur

cunun ilk gününe girişi Nisanın birirıci gününe denk gelmiş olur." Ama ver

diği örneği bırakıyor ve yıllan tamamlamıyor, eğer bunu yapmış olsaydı, kendi 

söylediklerine ters düşen bir sonuca ulaşmış olacak ve Nisan ayının başlangıcı 

Güneş'irı Boğa burcuna ilk giriş gününe denk gelecekti. Çünkü onun vermek 

istediği örnek için esas aldığı tarih, 10 ıh gün ilave edilmesini gerektirmekte

dir. Çünkü Rum yılı daha kısadır ve buna göre Nisanın ilk günü Güneş'in Koç 

burcunun ilk gününe giriş zamanından öncesirıe denk gelmektedir ki, bu du

rumda Nisan ayının başlangıcına ilave edilen gün sayısıyla bu tarih ayın onuncu 

gününe kayacaktır. 

Hirıtlilere karşı sempatisi olan bu adamın hangi ılımdan (equirıox) söz etti

ğini bilmek isterdim. Çünkü Hirıtlilerin o dönemdeki sistemirıe göre ilkbahar 

ılımı (vernal equirıox) Nisanın birinci gününden altı veya yedi gün öncesirıe 

rastlamaktadır. Aynca Rumların onun iddia ettiği şeyi ne zaman yaptıklannı da 
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bilmek isterdim. Çünkü onlar geometri ve astronomide hayli maharetli ve de

rinlemesine bilgi sahibi olduklan gibi, mantıklı argümanlara titizlikle sanlırlar. 

Dolayısıyla onlar, kendilerinden delil istendiğinde hile yoluna sapıp, vahiy ve 

ilhamlardan medet umanlardan değillerdir. Hadi felsefe, teoloji, fizik ve diğer 

sanat dalla�rıdaki üstünlüklerinden de bahsetmeyeyim. Ama Allah'ın buyur

duğu gibi "Herkes kendi yapısına uygun işler görür" ve her halk sahip olduk

lanyla övünür. Bu adam, Almagest'iyi hiç okumamış ve onu Hintlilerin Sind

hind Ziyc'i (..ı.i.ı..ıı.dl �j) denilen en meşhur kitabıyla karşılaştırmamış. Kuş beyni 

kadar beyni olan bir kişi bile bunlar arasındaki farkı görür. 

Bu konuda bir diğer örnek de Nevrüz hakkındaki risalenin sahibi Hamza 

ibn el-Hasan el-Isfahanl'dir Perslerin Güneş yılını 365 gün 6 8 1 :400 saat ola

rak hesap etmelerine sıcak bakan bu yazar, Rumların altı küsur saat farkını göz 

ardı ettiklerini belirtmekte, delil olarak da astronom Muhammed b. Musa eş

Şakir'in bu konuyu izah ettiğini, Güneş yılıyla ilgili risalelerinden birinde me

seleyi enine boyuna ele alarak, daha öncekilerin hatalarını ortaya koyduğunu 

ileri sürmektedir. 

Halbuki biz, hem Muhammed b. Müsa'nın hem de kardeşi Ahmed'in astro

nomiyle ilgili müşahedelerini gözden geçirdik ve onlann yalnızca kesirlerin altı 

saatten az olduğunu ispat ettikleriııi gördük Isfahanföin referans gösterdiği ki

tap da Ebü Müsa'ya değil Sabit b. Kurra'ya nisbet edilmektedir. Çünkü onların 

yanında yetişen, o aileden çıkan ve onlann bilimsel çalışmalannı tashih eden 

kişi bu Sabit'ti. O kitapta ve Sabit'in ileri sürdüğü görüşlerde işlenen konu, Gü

neş yıllarının uzunluklannın aynı olmadığı, bunun da sebebinin evcin (apogee) 

sabit olmamasından kaynaklandığıdır. BunurJa birlikte onun, Güneş'in orta ha

reketini açıklığa kavuşturmak için birbirine eşit dairelere ve bu dairelerin bo

yutuna uygun hareketlere ihtiyacı vardı. Fakat merkezden dış felekte yer alan 

ve bu felekdeki farz edilen bir noktadan başlayıp yine aynı noktada bulunan

lardan başka birbirine eşit daireler bulamadı. Elde edilmek istenen bu daire, 

Hamza'nın belirttiği gibi, kesirleriyle birlikte altı saatten fazladır Ancak, buna 

Güneş yılı denmez. Çünkü Güneş yılı, daha önce açıkladığımız gibi, tüm var

lıklann ortaya çıkışına ve yok oluşuna yol açan tabiat olaylannın sonunda tek

rar eski haline dönüştüğü. zaman dilimidir. 
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Yahudilerin Aylan 

İbramler ve Musa aleyhisselarnın dinine intisap eden Yahudtlerin tamamı 
şu on iki ayı kullanırlar: 

1 .  Nisan 30 gün 7. Tişıi 30 gün 

2.  İyar 29 gün 8. Marheşvan 29 gün 

3 .  Sivan 30 gün 9 .  Kislev 30 gün 

4. Temmuz 29 gün 10. Tebet 29 gün 

s. Ab 30 gün 1 1 .  Şafat 30 gün 

6. İlul 29 gün 1 2 .  Azar 29 gün 

Yıllanndaki toplam gün sayısı 354 yani bir kamer yılının günlerinin sayısı

dır. Eğer kamer yılını olduğu gibi kullanmaya devanı melerdi, bir yıldaki gün 

sayısıyla aylarının sayısı aynı olurdu. Ama İsrail oğullan Mısır'dan çöle çıkıp, l'v1ı
sırlılann köleleri olmaktan kurtulduktan, onlann baskılanndan azade kaldıktan 
ve tamamıyla koptuktan sonra, Tevrat'ın ikinci kitabında anlatılan Tann kanun
lannı uygulamaya başladılar. Bu olay, ilkbaharda 15 Nisan' da ayın dolunay ha
lindeyken vukü buldu. Tevrat'ın ikinci kitabında (Çıkış, Xll, 17 ,  18) belirtildiği 
gibi bu günü korurnalan emredildi: " .. ve bu günü nesillerfrıizce ebedi kanun 
olarak tutacaksınız. Birinci ayda, ayın on dördüncü günü akşamından . .  " Tarın, 
"birinci ay"la Tişri'yi değil, Nisan'ı kastetmektedir; çünkü aynı kitapta Musa ve 

Harun şöyle emrediyor: "Bu ay size aylann başlangıcı olacak; size senenin ilk 
ayı olacaktır." (Çıkış, XI, 2) 

Ayrıca Musa da halkına şöyle der: "Kölelikten kurtulduğunuz günü koruyun 
ve ağaçlann çiçek açtığı bu aydaki o günde hamurlu yemeyin". Böylece Nisa

nın on dördüncü gününün ilkbaharda ağaçlann yeşerip çiçek açtığı Terazi bur
cuna ve ayın tam dolunay vaktine denk gelmesi için Güneş yılını kullanmak 
zorunda kaldılar. Ne var ki geçen aylara gün ilave ederek bu takvime ulaşmak 
için (çünkü on iki kameri ayın gün toplamı bir tam yıl olmuyordu) bu fazla 
günlerden bir tam ay elde ettiler. Elde edilen bu bir tam aya "Birinci Azar", asıl 
Azar'a da önceki:rıi takip ettiği için "lkinci Azar" adını verdiler. İbrani:ler ekliyıla 
İbbur derler. İbbür kelimesi, İbraruce "hamile kadın" anlamındaki "meubberet" 
sözcüğünden ge)ir. İbramler, bununla yılın artık ayını hamile kadının doğur
duğu çocuğa benzetmektedirler. 
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Bazılan Birinci Azar'ın gün ilave edilmemiş normal yılın aslı ayı, ekliyıl

daki Azar'ın ise İkinci Azar olduğunu, yılın sonuna gelmesi gerektiğini; çünkü 

Yahudilere Tevrat'ta birinci ayın Nisan olması gerektiğinin emredildiğini ileri 

sürüyorlar. Ama öyle değil. Çünkü bulunduğu yerin sabit olması, gün sayısı, 

ay içindeki bayramlann ve orucun değişmezliği sebebiyle İkinci Azar aslı ola

nıdır. Dahası, ekliyıldaki Birinci Azar' da bunlann hiçbiri yoktur. Diğer yandan 

Güneş'in İkinci Azar'da daima Balık burcunda olması gerekli şartlardan biridir. 

Halbuki ekliyılda Birinci Azar'da Güneş'in Kova burcunda olması şarttır. 

Beş çevrim 

Daha sonra ekliyıllann kullanımını pratik hale getirmek için bir düzenleme 

getirmek istediler. Güneş yıllannda yer alan kameri yıllann oluşturduğu çev

rimlerin sayısının beş olduğunu gördüler. 

1 .  Üçü ekli-ay olmak üzere doksan dokuz aydan oluşan 8 yıllık çevrim. 

2 .  Yedisi ekli-ay olmak üzere 235 aydan oluşan ve Küçük Çevrim (..ı_,.ıll 
�"ı/I) denilen 19 yıllık çevrim. 

3. Yirmisi ekli-ay olmak üzere 940 aydan oluşan 76 yıllık çevrim. 

4. Otuz ekli-ay olmak üzere 1 1 76 aydan oluşan ve Orta Çevrim (..b....ı_,"ı/I ..ı_,..ıll) 

denilen 95 yıllık çevrim. 

5. Yüz doksan altısı ekli-ay olmak üzere 6580 aydan oluşan ve Büyük Çev

rim C�"ıll ..ı_,.ıli) denilen 532 yıllık çevrim. 

Onlar, bu çevrimlerden en kolay ve en basit olanı korumayı uygun gördü

ler. Bunun için en uygun olanı da sekiz ve on dokuz yıllık çevrimlerdi; ama 

Güneş yılına en yakın olanı on dokuz yıllık çevrimdi. Çünkü Yahudilerin hesa

bına göre bu çevrimde 6939 gün 16  1080:505 saat vardı. Yahudiler bir saatin 

bu küçük dilirrJerine halak diyorlar. 1080 halak bi.r saattir. Dolayısıyla eğer eli

mizdeki 60 dakikayı halaklara çevirmek istersek, onu 18'le çarpmaı:nız gereki

yor .A..1'.sini yaprnak istersek halak sayısını 200'le çarpanz, bir saatin üçte birini 

elde ederiz ve böylece bu kesirleri. istediğimiz miktarda çoğaltabiliriz. 

Bu (19 yıllık) çevrimi. kesi.rlere indirgeyip halaklara çevirmek istedi.ğirni.zde, 

Hint rakamlanyla gösterecek olursak 1 79,876,755 halak elde ederiz. Yahudilere 
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göre bir Güneş yılı 365 gün 5 4104:379 1 saattir. Bunu da balaka çevirmek is

tersek, bulacağımız rakam 9,467, 190 balaktır. 

Bu rakamı 19 yıllık çevrimin balak sayısına böldüğümüzde, 1 9  Güneş yılı 

ve 145 halak elde ederiz ki, yaklaşık bir saatin yedide biri ve küsura denktir. 

19 yıllık çevrimle ilgili yaptığımız aynı işlemi 8 yıllık çevrime - 2,923 gün 

1 2  saat ve 747 balaktır, - uygulayacak olursak 75,777,867 balak elde ederiz. 

Bunu da Güneş yılının balak sayısına böldüğümüzde 8 Güneş yılı, bir gün, 13 

saat ve 387 balaka (yaklaşık 1/5+1/6 saat) ulaşım. 

Görüldüğü gibi 1 9  yıllık çevrim, gerçek zamana en yakın olanı ve kullanı

lan çevrimlerin en iyisidir. Diğer çevrimler 19 yıllık çevrimin basit bir dublikas

yonundan ibarettir ki, Yahudilerin bu çevrimi tercih etmelerinin ve ilave edilen 

gün sayısını düzene koymalarının sebebi de budur. 

Yahudiler her ne kadar mahzür'a (.JJy....11 çevrim) gün ilave edilmesi düze

nindeki yıl sayısında anlaşmaya varmışlarsa da, bunun ne zaman yapılıp yapıl

mayacağı ve ayrıca mahzurlann (çevrimlerin) başlaı'lgıçlan konusunda ihtilafa 

düştüler. Tabii olarak bu durum mahzura gün ilavesi düzeninde de anlaşmazlığa 

yol açtı. Bazılan Adem tarihinin mevcut yılını esas alarak - ki onun da normal 

veya ekliyıl olduğunun bilinmesi gerekiyordu, - yılların toplamını 19'a bölınek 

suretiyle çevrimlere uyguladılar ve tam çevrimlerden sonra o yılı da kapsayan 

küsurlu bir çevrim elde ettiler. Böylece ekliyıl düzenini 2 . ,  5 . ,  7 . ,  10 . ,  13 . ,  1 6. 

ve 18.  yıl formülüne uygun olarak sabitlediler. 

Bazılan aynı tarihi esas alıp ondan bir yıl çıkardıktan soma ekliyıl tertibini 

1 . ,  4. ,  6 . ,  9 . ,  1 2 . ,  15 .  ve 1 7. yıl formülüne uygun olarak kalan eksik çevrimlere 

uyguladılar. Bu iki çevrim Suriye Yahudilerine aittir. 

Bazılan ise sözü edilen taı:ihten iki yıl çıkanp �) formulüne uygun şe

kilde 3 . ,  5 . ,  (5=3+2), 8 . ,  1 1 . ,  14. ,  (5+3+3+3), 16.  ( 16=14+2) ve 19.  (19=16+3) 

yıl olarak düzenlediler. 

Bu sonuncu düzenleme Yahudller arasında en yaygın olanıdır. Yahudiler, 

Babillilerin icadıdır diyerek bunu diğer düzenlemelere tercih ederler. Bu üç sis

tem, üzerinde ihtilaf olmayan tek bir temele dayanmaktadır. Bunu aşağıdaki şe

kilde şöyle gösterebiliriz: 
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3-5-1 1-14-16 
Orta Daire 

1-4-6-9-12-15  
Büyük Daire 

2-5-7-10- 13-16-18 

En dıştaki daire, ytllann normal veya ekliyıl olduğunu gösterir. Diğer üç da
ire, çevrimlerdeki ekliytllann sırasını; ikinci daire, (C..?.:!�) formülünü, üçüncü 
daire (�_,.:ıl) formülünü, en içteki daire ise (�) formülünü gösterir. 

Gerçi hiçbiri Ay yılıyla örtüşmez ama, yukanda verdiğimiz bu çevrim, Ay'la 
ilgili olanlandır. Güneş çevrimi ise 28 yıldan oluşur ve Güneş ytllannın hafta
nın hangi gününden başladığını göstermeye yarar. Eğer Yahüdl: yılı çeyrek gün 
ilave edilmemiş normal 365 günlük yıl ise, yılın başlangıcı her yedi yılda bir 
aynı haftanın aynı gününe tekabül eder. Bununla birlikte, her dört yılda bir 
gün ilave edildiğinden beri, 4x7 itibariyle 28 yılda bir defa hariç, yılın başlan
gıcı aynı güne denk gelmez. Sözünü ettiğimiz diğer çevrimlerden hiçbiri, bü
yük çevrim hariç, aynı haftanın aynı gününe rastlamaz. Çünkü büyük çevrim 
1 9  yıllık çevrimin Güneş yılıyla duplikasyonundan oluşmaktadır. 

Bir diğer yandan, eğer Yahudilerin yıllan ilk iki haliyle sınırlı olsaydı ya..TJ.i 
normal ve ekliyıllardan ibaret olsaydı, burJann başlangıçlarını tespit etmek ve 
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ekliyıllardaki düzenlemeyi bildikten soma birbirinden ayırt etmek kolay olurdu. 
Ama gördüğümüz gibi Yahudilerde üçlü yıl sistemi vardır. Onlar kendi arala
nnda bir anlaşma sağlayarak yeni yılbaşının Pazar, Çarşamba ve Cuma günle
rme yani Güneş ve iki yıldızının (Merkür ve Venüs) günlerine denk gelmesinin 
doğru olmadığı, dolayısıyla Nisan'ın başına sabitlenen Hamursuz bayramının, 
daha sonra üzerinde genişçe duracağımız sebeplere binaen, Pazartesi, Çarşamba 
ve Cuma gibi süfli yıldızlann günlerine rastlamasının da mümkün olamayacağı 
kararma vardılar. Böylece yeni yılbaşının ve Hamursuz bayramının sayılan bu 
günlere rastlamaması için öne alınmasını veya geriye atılmasını yeğlediler. Bu 
yüzden üç katlı bir yıl hesaplama sistemi oluştu: 

1 .  Birincisine hasann (ı.J.ı....ıl...ı:..) yani eksik yıl adını verdiler ki, bunda Marheşvan 
ve Kislev aylan 29 gündür. 

2 .  ikincisine kesidran (üly..S) yani orta yıl adını verdiler. Bunda Marheşvan 
29 , Kislev 30 gündür. 

3. Üçüncüsüne şalamim (�) yani tam yıl adını verdiler. Bunda Marheşvan 
ve Kislev 30 gündür. 

Sözü edilen bu üç yıl türünden her biri normal veya ekliyıl olabilir. Gördüğü
müz gibi elimizde altı değişik yıl vardır. Bunlan şu şekilde taksim edebiliriz: 

YIL 

1 
12 aylı normal yıl 13 aylı ib bür ( eklıyıl) 

Tam, 355 gün Tam, 385 gün 

Marheşvan, 30 gün Marheşvan, 30 gun 

Kislev, 30 gün Kislev, 30 gün 

� � � �  � � � �  
Marheşviin, 29 gun Marheşvan, 29 gun 

Kislev, 30 gün Kislev, 30 gün 

Eksik ytl, 353 gün Eksik yıl, 383 gün 

Marheşvan, 29 gun Marhe�-van, 29 gün 

Kislev, 29 gün Kislev; 29 gün 
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Yeni ayın belirlenmesi 

Ayın başlangıcının tespiti ve kullanımında uygulanan metod sebebiyle 
Yahüdlier iki gruba ayrıldılar. Bunlardan birisi Rabbanilerdir. Bunlar, ayın baş

langıcını iki ışık verenin (yani Güneş ve Ay'ın) hareketine göre hesaplayarak 

tespit ederler. Hilalin görülüp görülmemesi önemli değildir. Burada amaç, üze

rinde ittifak sağlanan ve Güneş ile Ay'ın kavuşumundan (içtimaat/conjuctions) 
çıkanlan normal bir zamanın belirlenmesidir. Çünkü daha önce belirtildiği 
gibi onlar Beytü'l-Mukaddes'e döndüklerinde dağ tepelerine hilali gözlemek 

için adaınlar koydular. Bu adamların görevi hilal göründüğünde ateş yakıp du

manla haber vermekti. Ne var ki onlara düşman olan Samerralılar (Samiriler) 
bir defasında dağa çıkarak hilalin görünmesinden bir gün önce dumanla işa

ret verdiler. Havanın kapalı ve bulutlu olduğu ay başlarında birkaç ay boyunca 

bunu yapmaya devam ettiler. Sonunda Kudüs halkı Güneş'in doğuda ufuktan 

ayın 3 .  ve 4. günü doğduğunu gözleınleyince olayın farkına vardılar ve Samer

ralıların kendilerini aldattıklanm anladılar. Böylece o dönemin bilge kişilerine 
müracaat ederek, kendilerini düşmanın hilesine karşı güvence altına alacak bir 

hesaplama sistemi bulmalarını istediler. 

Ayın başlangıcını hilalin görünmesirıe göre değil de, hesaba dayalı olarak 
tespit etmek için tufanın süresirıi esas aldılar. Nuh'un aylann başlangıç günle

rini hesapla tespit ettiğini; çünkü o sıralar havanın kapalı ve bulutlu olduğunu, 

bunun altı ay boyunca devam ettiğirıi ve hilalin ve başka bir şeyin görünme

diğini söylediler. 

Böylece matematikçiler onlar için çevriınleri hesaplayıp, kavuşumlan, hila

lin görtınmesirıin nasıl hesaplanacağını, yani hilalle kavuşum arasında 24 saa

tin geçmesi gerektiğini öğrettiler ki, aşağı yukan doğrudur. Eğer orta değil de 

mutedil (moderate) kavuşum esas alınırsa, Ay bu saatler içirıde 1 3  derece iler
ler ve Güneş'ten 12 derece kadar uzaklaşır. 

Bu reformun İskender'den yaklaşık 200 yıl sonra yapıldığı söylenmektedir. 

Ondan önce çeyrek yıl anlamındaki tekaf e (�_,il) sistemiı'1i - ki nasıl hesaplan

dığı üzerinde detaylı durulacaktır, - uygü1uyor ve o ay içindeki km;uşumla teküfe 

arasında kıyaslama yapıyorlardı. Eğer kavuşum teküfeden yaklaşık 30 gün ile

ride ise, o yıla bir ay ilave ediyor; Temmuz kavuşumu Temmuz tekü.fesirıden 

önce ise yani 30 günlük bir yaz dönencesi (�I y)\.ii'ı/\) varsa, o yıla bir Tem-
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muz daha ilave ediyorlar ve böylece birinci ve ikinci Temmuz oluyordu. Diğer 

teküfelerde de aynı şekilde hareket ediyorlardı . 

Bazı Rabbaniler dağ tepelerine gözcü konulup dumanla işaret verilmesi ola

yını yalanlayarak, bu hesaplama sisteminin terk edilmesinin sebebini şu şekilde 

açıklıyorlar: İsrail oğullannın alimleri ve rabbileri. Kudüs tapınağının yıkılması 
sonucunda halkın dünyanın dört bir yanına dağılacağını, farklı ülkelerde hi
lali gözlerken farklı sonuçlar alacaklannı ve bunun ihtilaflara yol açacağını an
layınca, Yahüdi:lerin aralarında ihtilafa düşmemeleri ve söz birliğinin bozulma

ması için bu hesaplan yaptılar. Bu çalışmalara Eliezer ben Paruah nezaret etti 

ve halka bunlan muhafaza ederek uymalannı, her ne nerede olurlarsa olsunlar, 
ihtilafa düşmemek için bu sisteme müracaat etmelerini salık verdi. 

İkinci grup, ay başlannı kavuşurnlardan itibaren hesap eden Miladilerdir. 

Bunlara el-Kurra (�lji\1) ve el-İş'maiyye �'ıll) de denir. Çünkü bunlar, man
tıksız ve uygulanamaz olsa dahi, görüşleri ve kıyaslamaları bir yana bırakarak 
metinlere uygun hareket edilmesini savunurlar. 

Bir başka grup, adını 100 veya 1 1 0  yıl önce yaşamış, muhacerete başkan

lık etmiş (re's el-calüt) olan Anan adlı birinden alan Anantlerdir. Re's el-calut ise 
ancak Davud'un soyundan gelen birisi olabilir. Başka aileden gelen birisi bu gö
rev için uygun bulunmaz. Sıradan insanlar bu kişinin dik durduğunda elleri

nin parmak uçlan dizkapaklanna kadar ulaşan birisi olması gerektiğini söyler

ler. Yine sıradan insanlar benzeri bir şeyi yani imam [devlet başkanı] olabilecek 
kişilerin ernirulmü'min1n Ali b. Ebü Talib ve onun soyundan gelenlerin olması 
gerektiğini söylerler. Bu Anan dedikleri kişinin soy ağacı şöyledir: 

Anan ---* Danyal ---* Şavel ---* Anan ---* Davud ---* Hasday ---* Kafrıay ---* Bus-
tanay --* Hunmar ---* Nuşra ---* Rebhuna ---* . . . . . .  Süleyman ---* Davud. 

Anan, birçok konuda bir grup Rabban1nin görüşlerine karşı çıktı ve aylan 
tıpkı İslam'da olduğu gibi hilalin görünmesiyle başlattı. Ayın haftanın hangi gü

nünde başladığı konusuyla hiç ilgilenmedi. Rabbanilerin hesap sistemini bıra

kıp, Irak ve Suriye civarında 1-14 Nisan günleri arasındaki arpa ekim tarihine 
bakarak aylara gün ilave etti. İlk başak biçilmeye ve hasat edilmeye uygunsa, 
o yılı normal yıl olarak bıraktı; eğer başak henüz hasada uygun değilse o yıla 

gün ilave etti . Onun yolundan gidip de durumu tespit etmek isteyenler, 23 Şu
batta [Şafat] Suriye ve onunla aynı iklime sahip olan yerlerde tarlalara çıkıp ar-
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panın durumunu incelerler. Safa yani başağın kılçığı çıkmışsa, o günden Ha
mursuz bayramına kadar olan süreyi 50 gün hesaplar, eğer çıkmamışsa o yıla 
bir ay ilave ederler. Bazılan ilave ayı Şubat ayının arkasına ekler ve böylece Şu
bat, Ve-Şubat ayı olur. Bazılan bunu Azar [Mart] ayına ekler ve Azar, ve-Azar 

olur. Anani:lerin büyük çoğunluğu ilave ayı Azar'm değil Şafat ayının ardına ek
lerler. Rabbani:ler de bu konuda yalnızca Azar'ı kullanırlar. 

Fakat başağın durumuna bakarak takvim tespit etme işi ülkelerin iklimleri 
arasındaki farklara göre değiştiğinden, belli bir bölge için konulan kurala değil, 

her yerde aynı şekilde uygulanabilecek özel bir yöntem geliştirmek gerekirdi. 
Çünkü bölgesel kural, her yer için geçerli değildir. 

Süryani Aylan 

Suriye, Irak ve Horasan'daki Hıristiyanlar, Rum ve Yahudi: aylannı kanştırarak 
kullanırlar. Yahudi: aylanm kullanırlar, ama Yahudi: yılbaşına daha yakın olduğu 
için kendi yılbaşlannı Rumlann Tembrios ayından başlatırlar. Çünkü Yahudilerin 
Tişrt ayı daima bu Tembrios ayından birkaç gün önce başlar. 

Rumlar, kendi aylanna SüryfuıI isimleri verirler. Bu isimlerin bazılan Yahudi 
aylanyla örtüşür, ama bazılan farklıdır. Bu isimleri Süryantlere yani Sevad sa
kinleri Nabatlara atfederler ve Sevad-ı Irak'a da Suristan derler. Bu ay isimlerini 

niye Süryanilere atfederler bilmiyorum Çünkü Süryantler lslam'dan soma Arap 

aylanm, carıiliyye döneminde ise Pers aylanm kullanırlardı. Bazılan Suristan'm 
Suriye olduğunu söylüyorlar. Eğer öyle ise, bu ülkenin sakinleri İslam' dan önce 
zaten Hıristiyandı ve Yahudi: ve Rumların teorileri konusunda orta bir yol takip 

ediyorlardı. SüryfuıI aylan şurılardır: 

1. Tişrtn kadim 3 1  gün 7.  Nisan 30 gün 

2 Tişrtn hrfu 30 gün 8. Iyar 3 1  gün 

3 .  Kanun kadim 3 1  gün 9 .  Haziran 30 gün 

4. Kanun hrfu 3 1  gün 1 10 .  Temmuz 3 1  gün 1 5. Şabat 28 gün l L Ab 3 1  gün 1 

6. Azar 1 31 gün 12. İlul 30 gün 
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Şabat ayına her dört yılda bir gün ilave ederler ve böylece gün sayısı 29 olur. 
Yılın gün sayısı konusunda Rumlara uyarlar. Bu ay isimleri en yaygın olanıdır 
ve hatta Müslümanlar dahi pratikliğinden dolayı bu aylan kullanırlar. Araplar 
"kadım" kelimesini "evvel", "hrai" kelimesini ise "sani."ye çevirmişlerdir "Iyar" 

(J:ı\) kelimesine bir "elif' ilave ederek "Ayar" (J.:;1) şekli.rıe sokmuşlardır. Çünkü 
"elif" ilave etmeden kullanmış olsalardı, "ıyar" Arapçada kötü bir anlam ifade 
eder ve argo kelimelerdendir. 

Arap Aybn 

Araplann 12 ayı vardır ve isimleri şu şekildedir: 

1 .  Muharrem 7. Receb 

2. Safar 8.  Şaban 

3. Rebiu'l-evvel 9. Ramazan 

4. Rebius-sani 10.  Şevval 

5. Cumadi'l-üla 1 L Zü'l-kade 

6. Cumadis-sani 12.  Zü'l-hicce 

Bu isimlerin etimolojisi konusunda çeşitli görüşler vardır. Örneğin Muhar

rem denmesinin sebebi, savaşmanın yasaklandığı eşhur el-hurum denilen dört 
aydan birisi olmasıdır. Safar denmesinin sebebi, insanlann toplu olarak safariya 
denilen iaşe teminine çıkmalandır İki Rebi' ayının adı ise çiçeklerin, bitkilerin 
solması, çiğ ve yağınurlann başlamasından gelir. Bugün bizim sonbahar (haıif 
U;_?.) dediğimiz mevsime eskiden Araplar "rebi'" (ilkbahar) diyorlardı. 

İki Cumadi ayına gelince, bu aylarda sular donduğu için Cumadi denmiş-. 
tir. Receb, insanlann savaş ve çatışma korkusu yaşamadan rahatça dolaşmaya 
başladıklan aydır. Bu kelimenin kökeni olan "rucba" (4::.._ı), hurma ağacının 
ağınaması için altına direk koyınak ve kimse yaklaşrnasın diye bir ağacın çev
resini dikenle çevirmek anlamındadır. Şaban denmesinin sebebi, bu ayda ka
bilelerin oraya buraya dağılmasıdır. Ramazan adı, bu ayda taşlann da şiddetli 
sıcaktan cayır cayır yanmasından dolayı verilmiştir Şevval'de ise sıcaklar etki
sini kaybetmeye başlar. Zü'l-kade denmesinin sebebi, bu ayda Araplann evle
rinde oturup istirahat etmeleridir. Zü'l-hicce ise Araplann bu ayda hacca git
melerinden dolayı verilmiştir. 
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Arap aylarının başka isimleri de var. Bu isimleri daha ziyade eski Araplar 

kullanıyorlardı: 

1. Mu'temir 7.  El-Esamm 

2. Nacir S. Adil 

3.  Khavvan 9. Nafiq 

4. Süvan 10.  Vağil 

5.  Hantem 12 .  Huva' 

6. Zebba 13. Burek 

Bu aylar, bazen bizim verdiğimiz sıralamadan farklı şekilde sayılmaktadır. 

Örneğin bir şairin beyitlerinde ay sıralan şu şekilde verilmektedir: 

ı.Jl.,...JI � cJ� J 1.Jl.ıı ;; .>-?'\J J__ro:i )--! 

c.ı�ı .ı..; F Fı ..ı-'2:l � •.ı ... J-ı l'Lı?. J 

wL..:::... .JY r+5 .:i..J..ı\.c. J � 4..!.b\J J 4.k. ı JJ 

w\J.ılll.ı.iiıy JyJl.J� ü..:i! � y 1..ı..A/ -...; .JJ 

Başladık Mu'temir ve Nacire ile 

Khavvan, onu takip eder Suvvan 

Zebbd'nın arkasından gelir Bdide 

Sıra Esamm'dadır, söner onda kin 

Vagile, Natile ve Adile, bu üçü 

Hem asildir, güzeldir hem de 
Arkada Renne var, peşinde de Burek 

Pannakla da say; yılın aylan bunlar. 

Bu isimlerin anlamlanna gelince, lügatlerde verilen anlamlan şöyle: 

El-Mu'temir, yılın beraberinde getirdiği her tür kadere razı oları demektir. 

Nacir, "necr" yani aşın sıcaktan gelir. Khavvan, "fa"al" (J.,.....!) vezninde 'çok ha-
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inlik eden' demektir. Suvan ise 'fual' (J._,,j) vezninde, 'koruyucu, titiz' anlamın
dadır. Bu anlamlar, aylara verilen isimlerle ve aylann tabiatlanyla mütenasiptir. 
Zebbô., bu ayda sık sık çok kanlı savaşlar yapıldığı için gittikçe artan büyük fe
laket anlamındadır. Baid de adını bu ayda yapılan kanlı savaşlardan, pek çok 

insanın ölüp gitmesinden almıştır. Hatta bu yüzden bir de darb-ı mesel çık
mıştır: ( � .JJ ı_,Ş:ı'·� � y;.a.li JS y;.a.ll) - "Cumadi ile Recep arasındadır tüm 
uğursuz işler!". Çünkü Araplar haram aylanndan Receb gelmeden önce bek
leyen kin ve intikamlannı almak için acele ederler; fırsatı kaçırmamaya çalışır

lardı. Esamm, herkesin kavgadan uzak durması, silah sesinin duyulmadığı ay 

olması sebebiyle verilmiş bir isimdir. Vağil, çağnlmadığı halde içki partisine ka
tılan kişi anlamındadır. Çünkü Ramazan'dan hemen önce gelen aydır ve son
raki aylar hac ayı olduğu için Ramazan boyu çok içki içilirdi. Natıl,110 bir tür şa

rap ölçüsü veya kupasıdır. Çünkü bu ayda kupayla çok şarap içmek adettendi. 

Adil, adaletten gelmektedir ve hac aylanndan olduğu için natıl'darı uzak duru
lurdu. Renne, hayvanlar kurban edilme vakti geldiğinde aşın iniltili ses çıkar
dıklan için aya bu isim verilmiştir. Burek ise, devenin kurban edileceği yere ge

tirilip ıhtınlmasından dolayı verilmiş bir isimdir. 

Eğer bu iki grup ay isimlerine bu adlann veriliş sebepleri anlattığım gibiyse, 
o takdirde iki isimlendirme zamanı arasında uzun bir zaman dilimi olması ge
rekir. Öbür türlü, isimlerin etimolojisiyle ilgili anlattıklanmız doğru değildir. Ay 
isimlerine baktığımız zaman bir grupta en sıcak ay olarak Safar gösterilirken, 
diğerinde Ramazan olarak verilmektedir ve dolayısıyla (en yakıcı sıcaklar ister 
Safar'da veya Ramazan'da olsun) bu ikisi aynı anda olamaz veya birbirine ya
kın iki ayn zamanda olamaz. 

Eski Araplarda Kebise 

Araplann cahiliye devrindeki aylannın kullanılış şekli Müslüman aylanna 
benzemekteydi. Hac ibadetleri yılın dön mevsimi boyunca devam ediyordu. 
Sonra haccı mallaniıın (deri, post, meyve vs.) satışa hazır hale geldiği bir dö
neme almayı uygun buldular ve bunun hep aynı zamanda, en uygun aylarda 
yapılması kuralını getirip sabitlemeyi kararlaştırdılar. Böylece Hicret'ten yakla
şık 200 yıl kadar önce komşulan Yahüdilerden aylara gün ilave etme sistemini 

1 1  O Modem Arapçada da özellikle içkili restoranlarda garsorJara "naul" denilir. 
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öğrendiler. Onlar da tıpkı Yahüdi:ler gibi, kendi yıllanyla Güneş yılı arasındaki 

fark bir tam ay olunca bunu yılın diğer aylanna ilave etmeye başladılar. Sonra 
Kirıane kabilesinden Kalamis (LY"'Y..!) denilen ve bu işle görevlendirilen kişi, hac 

mevsimi bittikten sonra, panayırdaki halka hitaben bir konuşma yapıp, içinde 

bulundukları ayı unutarak, bir sonraki panayırın o ay yapılacağını açıkladı. 

Araplar da bunu uygun bularak, "Kal.amis"in teklifini kabul ettiler. Sonra yap

tıkları bu işe nesi' (tehir) adını verdiler. Böylece her iki veya üç yılda yılın baş

langıcını bir ay geriye attılar ki, yılbaşının ileri kayınası da bunu gerektiriyordu. 

Nitekim bir şair bu konuyla ilgili şöyle bir beyit yazmıştır: 

f' � .J _;�1 .. Ll ı:ıı � .wı_,ı ı.::.,,..:i ı.:ı_,..::,..:; ı.s""\..i \..il 

Bir tehircimiz var; yürürsünüz sancağının altında 

Ya helal eder aylan ya haram, canı nasıl isterse. 

İlk nesi' Muharrem'e uygulandı ve Safar ayına Muharrem denilmeye baş

landı; rnbii Rebiu'l-evvel de Safar oldu. Arkasından yılın diğer aylarının sıra

sını değiştirdiler. İkinci nesi' Safar ayına rastladı, ama ondan sonraki ay da Sa

far adıyla anıldı. Böylece nesi' tüm aylara uğrayıp 11uharrem'e dönünceye ka

dar bu iş böyle devam etti. Onc1':rı1 sonra ilk işlem tekrar başladı. 

Araplar kebise çevrimlerini sayarak, tarihlerini sabitlediler ve "filan tarihten 

filan tarihe kadar geçen yıllar bir çevrimdir" dediler. Bununla birlikte yılın dört 

mevsiminden herhangi bir mevsimde, Güneş yılının kesirli günlerinden birikme 

sebebiyle ve şemsi yılla artı farkı ilave ettikleri kameri yıl arasındaki farktan do

layı herhangi bir ay olması gereken yerden ileri kaymışsa, ikinci bir kebise ya

pıyorlar; bunu da ayın evrelerindeki doğuş ve batışma bakarak düzenliyorlardı. 

Daha önce belirttiğimiz gibi, kebise sırası Şaban ayına rastladığında Peygambe

rimizin Mekke'den Medine'ye hicreti gerçekleşti ve o aya Muharrem, Ramazan 

ayma da Safar adı verildi. Peygamber efendimiz "veda haccı"na kadar bekledi 

ve orada halka hitaben yaptığı konuşmada, "Mevsim ve zaman Allah'ın gökleri 

ve yeri yarattığı gündeki haline döndü" buyurdu. Yani artık ayların orijinal yer

lerine döndüğünü ve irısanlann daha önce Araplann yapageldiklerini yapmak

tan kurtulduklarını belirtmek istedi. Bu yüzden "veda haccı"na "en doğru hac" 

adı verildi. Böylece kebise yasaklandı ve kaldınldı. 
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Semud Kavminin Aylan 

Ebü Bekr Muhammed b. Düreyd el-Ezdi, Kitab el-Vişah (c�_,ll �) adlı ese
rinde Semüd kavminin aylara şu isimleri verdiklerini belirtmektedir: 

1 .  Mücib1 ı ı  c�_,..) 7. Hevbel (J;y.) 

2 .  Mucir (Y.'-y) 8. Mevha ( ... k_,..) 

3. Mürid (..ı.J_,..) 9. Deymur (y,;.ı) 

4. Mülzim (rjl..) 10.  Dabir (yl..ı) 

5. Musdır (y.......) 1 1 . Hayfel (Ji::..) 

6. Hevber (Y.Y.) 12 .  Musbil (�) 

Aynı yazar Semüdlann yılının Deymur yani Ramazan ayından başladığını 

belirtmektedir. Hatta Ebu Sehl İsa b. Yahya el-MesibJ112  de bu konudaki bir şi

irinde Semüd aylanm saymaktadır. 1 13  

Araplarda Gün İsimleri 

Araplar, Persler gibi ayın günlerine özel isimler vermediler, ama her ayın 

her üç gecesine bu geceler boyunca ayın evrelerinden ve ışık durumundan çı
kardıklan özel isimler verdiler. Böylece her ayın ilk üç gecesine gurer [ 1 -3] 

(.JY:.) - her şeyin ilki anlamındaki gurre c• y:.) kelimesinin çoğulu, - adını ver

diler. Ama bazılan buna itiraz etmekte ve bu ismin verilmesinin sebebi, hila

lin bu üç gece boyunca gurre yani atın alnındaki beyaz akıtma gibi görünme
sidir demektedirler. 

l l  l Yani Muharrem 

1 12 Birünlnin çağdaşı olan Hıristiyan fizikçi. Harezm hakimi Ali b. Me'mun ve Me'mun b. 

Me'mun'un sarayında yaşadı. Olum tarihi bilinmiyor. 

1 13 El-Mesihlnin şiiri metin içinde olmasına rağmen biz aşağıya almayı uygun gördük ve 

çevirisine de gerek görmedik: 

J..ı..,..... � L..J-. A >.>.r..ı .r:-.r � ._,..,,,._,. ,� )� 
�, � l....o_,il: _ıj .1._,.J J.J-" �..L; � ,.;'Y. J'.J-"J 
ki """� r" � J:--..! J...<:>- J,.4; � � ;.1>..ı 
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İkinci üç geceye nufel [4-6] (Jii) derler. Bu kelime fazladan yapu, verdi anla
mındaki teneffele'den gelmektedir. Bazılan bu ikinci üç geceye Şuhb (�) yani 
beyaz geceler de diyorlar. Sonraki üç geceye tusa' [7-9] (e-ü) diyorlar. Çünkü 
son gece dokuzuncu güne rastlamaktadır. Buna gece karanlığını loş hale getir

diği için buhr (.M) diyenler de var. Bir sonraki üç gece uşr [ 10-12] (�) diyor
lar. Çünkü ilk gece onuncu güne rastlamaktadır. Onu takip eden üç gecenin 
adı bid [ 13-15] (�). Çünkü ay doğuşundan batışına kadar beyazdır. Son
raki üç geceye ilk anları karanlık olduğu için der'a koyununa benzeterek dura 
[ 16-18] (t.J.l) diyorlar. Aslında asıl benzetilmek istenen şey bildiğimiz zırhur. 
Çünkü bu zırhı giyen kişinin kafası siyah yani vücudun geri kalan kısmından 
farklı bir renktedir. Somaki üç gecenin adı, önemli bir kısmı karanlık olduğu 
için, zulam [ 19-21] (�) dır. Onu takip eden üç geceye karanlık olması sebe
biyle hanadi [22-24] (ı...J"-lli.:ı..) veya duhm (rı>..ı) diyorlar. Bir sonraki üç gecenin 
adı dadı [25-27] (ı.5..ıT..ı) dir. Ayın kalan günleri anlamındadır. Devenin yürürken 
ön ayağını atuktan sonra hemen arka ayağını atmasından dolayı böyle denil
diğini söyleyenler de var. Son üç gecenin adı mihak [28-30] (Jk.....) dır. Çünkü 
bu üç gece ay ve Güneş soluklaşır. 

Araplar, ayın bazı gecelerine de, örneği.n son geceye, özel isimler verirlerdi. Ay 
o gece gizlendiği için sarar UY-") ve ışık vermediği gece fahame (�); Güneş'in 
serbest olduğu geceye bara c�iy,); ayın son gününe ayın incecik haline rastladığı 
için nahir (�) denirdi. Keza on üçüncü geceye seva (�İY"), on dördüncü gece 
bedr (A>) derlerdi. Çünkü o gece ay dolunay halindedir ve oldukça parlakur. 
Araplar tamamlanan her şeye "bedr" derlerdi. Örneğin on bin dirheme bedre 
adını verirlerdi. Çünkü on bin teorik olarak tam ve son rakamdır. 

Diğer yandan Araplar ayı haftalara bölüyorlardı. Örneğin haftanın günleri
nin eski adları şöyledir: 

Evvel (pazar) ; ehven (pazartesi) ; cubar (salı) ; dubar (çarşamba) ; munis (per
şembe); arübe (cuma); şiyar (cumartesi). 

Daha soma haftanın günleri için başka isimler koydular: 

1 .  El-Ahad (Pazar), 5. El-Hamis, 

1 2. El-İsnan, 6. Cum'a, 

3 .  Es-Sülesa, 7. Es-Sebt. 

4. El-Erbaa 
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Araplar, hilalin görünmesiyle birlikte yeni ayı başlatırlar. İslamiyette kural 
böyledir. Nitekim Kur'an'da "Sana hilalleri sanıyorlar De ki, "Onlar, insanlar ve 
hac için vakit ölçüleridir"ıı4 

Ramazan Ayının Süresi 
Birkaç yıl önce gökteki bir yıldız, yerde biten bir ot gibi pagan bir fırka ortaya 

çıktı. Bunlar, Kur'an'ı en iyi kendilerinin yorumladığını, kelimeleri zahiri anla
mıyla anlamak gerektiğini ileri sürerek, Yahudi: ve Hıristiyanların kendi aylarını 
ve oruç günlerini tespit etmekte kullandıklan takvim ve çizelgeleri olduğunu, 
halbuki Müslümanların hilalirı doğuşunu beklemek, Ay'ın evrelerini gözlemek, 
görünen ve görünmeyen yan dönemlerini tarassut etmek zorunda kaldıklarını 
söylediler. Dolayısıyla onların [Müslümanların] bu konuda emin olmadıkları için 
ihtilafa düştüklerini, hesap kitap yoluyla Ay'ın evrelerini ve konumlanın tespit 
için çok çahşmalanna rağmen, birbirini taklit ettiklerini belirttiler. 

Bunlar daha sonra uzay bilimcilere müracaat ederek kendi almanaklarını 
[ziyclerini] ve kitaplarını Arap aylannm ba.şlangıçlanyla ilgili bilgilere göre hazır
layıp, değişik hesaplar ve kronolojik tablolar yapular. Bu hesapların hilalirı gö
rünmesine istinaden yapıldığını zannederek, bunların bir kısmını Cafer-i Sadık'a1 15 

atfedip, o bilgilerin peygamberlik sırlanndan olduğunu ileri sürdüler. Ancak, bu 
hesaplamalar, gün ve ayın düzenli hareketlerinin görünen şekline değil, ortalama 
hareketlere, 354 günlük kameri yıla ve yılın altı ayının tam, altı ayının nakıs ay 
olup, altı tam ayın her birinden sonra bir nakıs ayın geldiği var sayımına da
yandınlrnıştır. Her tam aydan sonra nakıs bir ayın gehrıesi, almanaklardaki tes
pitlere ve ayların gün sayısıyla ilgili kitaplardaki bilgilere mebnidir. 

Daha sonra bu almanaklara bakarak oruç ve bayram gününü tespit etmek 
istediklerinde, genellikle alınası gereken günden bir gün öncesini buldular ve 
günaha girdiler. Ama çıkış yolu için Peygamber (sav )in "Hilalin görünmesiyle bir
likte oruç tutun ve yine hilalin görünmesiyle birlikte iftar edin" şeklindeki sözünü 
kendilerine göre yorumladılar. Onlara göre hadisteki "hilalin görünmesiyle bir
likte oruç tutun"dan murat, hilalin göründüğü akşamı takip eden gün oruca 

1 14 Kur'an, II, 189. 

115 Ebu Abdullah Cafer b. Muhammed es-Sadık, Şia'nın on iki imamlanndandır. H. SO'da 

dünyaya feldi ve H. l 46'da öldü. Mezheplerden birinin adı da onun adından gelmek
tedir. 
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başlayın demektir. Yine diyorlar ki, oruç başlamadan önce onu karşılamaya ha

zırlanmak gerekir; çünkü Ramazan otuz günden az olmaz. 

Ama astronomlar ve konuyu titiz bir şekilde inceleyenler bilirler ki, Ay'ın 

gözle görünen hareketleri bazen yavaş bazen hızlı olması sebebiyle, hilalin gö

rünmesi her zaman düzenli değildir. Keza Ay'ın yeryüzüne yakınlığı veya uzak
lığı, kuzeyden yahut güneyden doğuşu ve batışı gibi her bir hareket tutulum 
çemberinde belli bir noktada gerçekleşir. Diğer yandan ekliptiğin bazı kesitle
rinin gurubu hızlı, bazılarınınki yavaştır. Bunda ülkelerin boylamlarının farklı 

oluşu kadar hava durumlan da rol oynar. Hava durumu derken, havanın temiz 
veya kirli, sisli, hepsinden önemlisi tozlu oluşunu kastediyorum. Yahut farklı 
dönemlerde havanın bazen kapalı, bazen açık olması da rol oynar. Aynca Ay'ı 
gözleyenlerin gözlerinin iyi görüp görmemesi de etkili olur. 

Birbirinden farklı olan bu durumlar genellikle her Ramazan ve Şevval ayı
nın birinci günü sayılamayacak kadar çok şekilde ve belirsiz bir süre tesirli olur
lar. Bu yüzden Ramazan bir eksik olur, bir fazla. Tüm bunlar ülkenin eninin 
büyük veya küçük oluşuna bağlıdır. Örneğin Ramazan ayı kuzey ülkelerinde 

tam, güney ülkelerinde nakıs olur veya tersi. Bu konuda sabit bir düzen yok
tur ve hatta aynı ay birkaç kez düzenli veya düzensiz şekilde de gelebilir. Hatta 
bu cetvellere ve hesaplara göre hareket edilmesi ve onların verdiği sonuçların 

hilalin görülmesiyle - bir gün farkla da olsa,- örtüşmesi durumunda dahi, hi

lalin görülmesindeki farklılıklar yalnızca boylamlardan kaynaklanmadığı için, 
her bir boylam için ayn bir hesap ve cetvel yapmak gerekirdi. Çünkü ülkele
rin mesaha uzunluklarının farklı oluşunun bu işteki rolü daha fazladır. Örne
ğin bir yerde Ay görünmezken, batıya yakın olan bir başka yerde görülebil

mesi, bazen her iki yerde de aynı anda görülmesi nadirattan değildir. Bu bile 

her bir boylam derecesi için ayn ayn hesaplar ve cetveller yapılırıası gerekti
ğini göstermektedir. Dolayısıyla onların Ramazan ayının her zaman tam olması 
gerektiği ve kullandıkları cetvelden anlaşıldığı kadarıyla, ayın başlangıç ve bi

tim tarihinin dünyanın her yerinde aynı olması lazım geldiği şeklindeki teori
leri tamamıyla ütopiktir. 

Onlann Peygamberin hadisini yorumlayarak orucun ve bayramın hilalin gö

rünüşünden bir gün öncesinden başlatılması gerektiği şeklindeki yorumlan mes

netsiz bir görüştür. Bir kere "lam" harfi zaman için kullanıldığında (4 _;ili r-'1) 
yani "ile birlikte" ifadesi gelecekle ilgili olabileceği gibi, onlann iddiasına göre 
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maziyle de ilgili olabilir. Örneğin (� 0-o � l:ıs.l '-,iiS) (bu, bir ay önce yazıldı/ 
veya ayın filan gününde) ifadesinden ayın geçmişteki herhangi bir gününde an
lamı çıkanlabileceği gibi, yazma işinin ayın bitiminden önceki bir günde yapı
lacağı da anlaşılabilir. Rivayetlerde bu gibi durumlar vardır. Hz. Peygamberin 
"Biz ok.uma yazma bilmeyen bir halkız. Biz ne yazanz, ne de şu ay bu ay diye hesap 
yapanz" derken her bir ay için on parmağını tutup, bir tam ayı veya otuz günü 
gösterdiğini, sonra sözünü tekrar edip "şu ay, bu ay ve bu ay" dediğini, üçüncü 
defa tekrar ederken, parmaklanndan birirıi eksik bırakıp ayı yirmi dokuz gün 
saydığını unutmamak gerekir. Bu rivayet de gösteriyor ki, Hz. Peygamber ayı 
bir defasında tam olarak göstermiş, ikirıcisirıde nakıs göstermiştir. Onun "biz 
ne yazarız, ne de şu ay bu ay diye hesap yapanz" sözü de bu işin hesapla de
ğil, hilalin görünmesirıe göre düzenlenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Eğer 
kronolojistlerin hesapladıklan gibi, güya Hz. Peygamber'irı bu davranışıyla her 
tam aydan sonra bir nakıs ay gelmesi gerektiğine işaret etmek istediğini söyle
mek istiyorlarsa, kabul etmeseler de sarih gerçekler onlan yalanlamaktadır ve 
küçük veya büyük her konuda sahtekarlık yaptıklan ortaya çıkmıştır. Birirıci ha
dis, onlann çıkardıklan hükmün doğru olmadığını göstermektedir. Çünkü Hz. 
Peygamber şöyle buyuruyor: "Hilalin görünmesiyle birlikte oruç tutun, tekrar 
görünmesiyle birlikte bayram yapın. Hava kapalıysa Şaban'ı otuz gün hesap
layın"; bir başka rivayette ise "Eğer giren bir bulut ve siyah toz bulutu hilalin 
görünmesini engelliyorsa, günleri otuza tamamlayın" buyrulmaktadır. Dolayı
sıyla hilalin görünmesi onlann cetvel ve hesaplanyla veya almanak sahiplerinirı 
tespitleriyle bilinseydi ve orucun başlaması, bayramın kutlanması bir gün öne 
alınsaydı, o takdirde hava bulutlu veya tozlu olduğunda Şaban'ı otuz güne ta
mamlamak veya Ramazan ayını otuz günlük tam ay kabul etmek gerekmezdi. 
Aynca bu (yani Ramazan'ı otuz güne tamamlama) ancak hilalin göründüğü 
günü oruçlu geçirmekle mümkündür. 

Diğer yandan eğer Ramazan hep otuz gün yani tam ay olsaydı ve başlangıcı 
bilinseydi, o zaman insanlar Şevval ayı içirı hilalirı görünmesirıe ihtiyaç duymaz
lardı. Keza Hz. Peygamberin "Hilalirı tekrar görünmesiyle birlikte oruç tutmaya 
son verin" sözü de buna işaret etmektedir. Ama tarafgirlik insanın gözünü kör, 
kulaklannı sağır eder ve onu aklın kabul edemeyeceği şeylere irıanmaya çağı
m. Eğer öyle olmasaydı, tarafgir irısanlann kalplerine bu tür fikirler girmezdi 
ve neyse ki Şii Zeydtlerin - Allah onlann cemaatini korusun! - kitaplannda ön-
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derleri - Allah onlardan razı olsun, - tarafından tashih edilrrriş rivayetler yer al

maktadır. Örneğin onların kaydına göre emırulmü'min1n [Ah] - Allah'ın selamı 
üzerine olsun, - zamanında bir defasında insanlar 28 gün oruç tutmuşlar. Bu

nun üzerine em1rulmü'mirı1n onlara bir gün daha oruç tutmalannı emretmiş, 

onlar da bu emri yerine getirmişler. Bunun sebebi, hem Şaban hem de Rama

zan ayının ardı ardına eksik gelmesi olmuş. Herhalde bir şey insanlann Rama

zan ayının başında hilali görmelerini engellerrriş. Bu yüzden insanlar günleri ta
mamlamış ve ayın sonunda durum açığa çıkmış. 

Yine örneğin Ebu Abdullah es-Sadık'tan - Allah'ın selamı üzerine olsun, -

rivayet edildiğine göre, kendisi şöyle demiştir: "Diğer aylardaki fazlalık ve ek

siklik Ramazan ayı için de geçerlidir." Şu söz de ondan rivayet edilmiştir: "Şa

ban ayına girdiğinizde hava kapalıysa, otuz gün sayıp orucunuzu tutun." Bir 

başka rivayete göre ise kendisine hilaller hakkında bir soru sorulduğunda şu ce

vabı verrrriş: "Bunlar, aylardır. Hilali görünce oruç tutmaya başlayın. Hilali tek

rar gördüğünüzde de bayram yapın." Tüm bu rivayetler Şiilerin kitabında yal

nızca oruçla ilgilidir. 

Ben, Peygamber efendimizin torunlan olan seyyidlerimizin - Allah'm selamı 

O'nun ve onlann üzerine olsun, - bu yalancılann sözlerine kulak verip, kendi 
taraftarlanndan pek çok kişinin de onlann görüşlerini paylaşmalarına yol aç

malanna, dedeleri emJ:rulmü'minlrıin "Ben hiçbir zaman sapıhlan desteklemedim" 
sözüyle inatçı sapıklara yüz verilmemesi şeklindeki uyansına kulak asmama

lanna şaşıyorum. 

Es-Sadık'tan rivayet edilen sözler ise şöyle: "Recep ayının hilalini görünce elli 

dokuz gün say ve sonra oruç tut"; "Ramazan ayı için hilali gördüğünde, hila

lin göründüğü günden itibaren 354 gün say ve sonraki yılın orucunu tutmaya 

başla. Çünkü Allah bir yılı 360 gün olarak yaratmış ve yeri ve gökleri yarattığı 

altı günü ondan isti.O>ııa etmiştir. Dolayısıyla bu altı gün yılın günlerine girmez." 

Ondan rivayet edilen bu sözler doğru olsa bile, daha önce belirttiğimiz gibi, bu, 

dünyanın tamamı için değil, yalnızca bir bölgesi için geçerlidir ve o da bunu 

göz önünde bulundurmuştur. Altı günün böyle bir sebeple istisna tutulmasına 

gelince, bu, rivayetin yalan olduğunu, doğruluk ihtimalini ortadan kaldırdığını 

gösteren ince bir cin fikirliliktir. 

Bir tarih kitabında okuduğuma göre Halife Mansur zamanında Küfe valisi 

olan Ebu O.fer b. Süleyman, Maniheistlerden Ma'n b. laide'nin dayısı Abdul-
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kerim b. Ebi'l Avca'yı hapsettirmiş. Adamın Bağdat'ta pek çok hamisi varmış. 
Bunlar Mansur'dan Muhammed'e onu öldürmemesi için bir mektup yazma
sını rica et.ı-nişler. Abdulkerim kendisiyle ilgili bir mektup geleceğini ümit edi
yormuş. Güvendiği adamı Ebü'l Cabbar'a gizlice şöyle demiş: "Eğer emir116 in
fazımı üç gün ertelerse, kendisine yüz bin dirhem vereceğim." Ebu'l Cabbar 
bu sözü Muhammed'e iletmiş. O da "Ben onu unutmuştum, iyi ki hatırlattın. 
Cuma namazından döndüğümde tekrar hatırlat" demiş. Ebu'l Cabbar namaz
dan sonra konuyu hatırlatmış. Bunun üzerine emtr onu zindandan çıkartıp 
boynunun vurulmasını emretmiş. Adam öldürülmesinin kesin olduğunu anla
yınca şöyle demiş: "Valla, siz şimdi beni öldüreceksiniz ama, size şunu söyleyeyim 
ki (kitaplanma) helalı haram, haramı helal yapan dört bin hadis koydum. Oruçlu 
olmanız gereken günde orucunuzu yedirdim, bayram yapmanız gereken günde oruç 
tutturdum. " Sonra boynu vurulmuş. O öldükten sonra da kendisiyle ilgili mek
tup gelmiş .  Allah bilir onlann sanldıklan bu ince cin fikirli yorum da bu mül
hit herifin eseridir! 

Bir defasında bu mezhepten olan biriyle kendilerine mesnet edindikleri il
gili hadis konusunda tartışmış ve yukanda beiirtilen hükümleri kabul etmek 
zorunda bırakmıştım. Fakat yine de tüm bunların dil kurallarından kaynaklan
dığı, halbuki dil ile şeriat ve hükümleri arasında önemli bir mesafe bulundu
ğunu ileri sürdü. Kendisine şöyle dedim: "Allah iyiliğini versin! Yoksa Allah ve 
Resulü bize Arapların anladığı bir dille hitap etmedi mil Aksine seninle Arap 
dili arasındaki mesafe çok daha umn. Hatta sen şeriattan bthabersin. Bunları 
bırak ve astronomların söylediklerine kulak ver. Çünkü onların tamamı Rama
zan ayının hep tam ay olduğu konusunda seninle aynı görüşte değiller. Onlar
dan hiçbiri göğün, Güneş'in ve Ay'ın Ramazan ayını diğer aylardan ayırdıkla
rını; bu ayda daha hızlı veya daha yavaş hareket ettiklerini düşünmemektedir. 
Işık saçanlar1 1 7  bu ayda oruç tutan Müslümanların yaptıkları gibi Ramazan'a 
özel bir muamele yapmazlar." 

Mamafih bilerek ve inatla tarafgirlik yapan cahil insanlarla tartışmanın kim
seye bir yaran olmazmış. Nitekim Allah Kur'an'da şöyle buyurur: "Gökten düş
mekte olan parçalar görseler, "Bunlar, üst üste yığılmış bulutlardır" derler"1 18; "Sana 

1 1 6  Şehir valisi anlamında. 

1 1  7 Güneş ve Ay 

1 18 Tur, 44. 
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kağıt üzerinde yazılmış bir kitap indirseydik, onlarda buna elleriyle dokunsalardı, 
inkar edenler (buna rağmen) , "Bu, apaçık bir büyü" derlerdi. "119 Allah bizi hak yo

lunun yolcularından, hakikati destekleyenlerden, banlın kökünü kazıyıp, onu 

ortaya çıkaranlardan eylesin! 

Mfttazıd Takviminin Aylan 
Mütazıd takviminin aylan, gerek isimleri ve gerekse düzeni itibariyle Pers 

aylarını..11 aynısıdır. Ama bu takvimde Pers günleri kullanılmaz. Çünkü burada 

kebise her dört yılda bir gündür. Daha önce Mısırlıların aylarından bahseder

ken belirttiğimiz gibi, günlerin isimlerinin kullanılması bırakılmıştır ve kebisede 

uygulanan usul de Rum ve Süryani kebisesine uygundur. 

Hintli, Çinli, Tibetli, Türk, Hazar, Etyopyalı ve zencilerin aylanna gelince, 

her ne kadar biz bunlan öğrenmeye çalışıyorsak da, kesinliğinden ve doğrulu

ğundan emin oluncaya kadar herhangi bir şeyden bahsetmeme prensibimize 

ters düşmemek için, onlardan söz etmeyi ileri bir tarihe bırakıyoruz. Bununla 

birlikte aşağıdaki cetvellerde elinizdeki eserin daha önceki sayfalarında verilen 

isimlerin incelenmesini kolaylaştıı.ınak amacıyla liste halinde vermeyi uygun 

bulduk. Tanrı doğru yola eriştirsin! 

1 1 9  En'arn, 6. 
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Hesaba değil, görünmeye Ramazan'a tekabül eden llkbahar ılımına rastlayan hl-bağlı olarak hilalın ganimi- Deymur'dan itibaren hilalin lal başlangıçlan şunun başlangıçlan başlangıçlan 

Kubahlarda Buhartek'de 
Müsl. Cahiliye Semud Yahudi 

Araplarda 

_;b. JY"jJ Muharrem Mu'temir Mucib Tişıi 

L,u,._,I :ıY" jJ lj.:J. Sa far Nacir Mucir Mirheşvan 

� J� Rebi'ulevvel Havan Mürid Kislev 

yı_,ı wL.ı R.'us-sani Bussan Muzlim Tebeth 

_,ı ı .. >'':U.JI Cum. El-üla Han tam Musdır Şafat 

y 0"":! Cum. El-ahire Zebba/ Hevber Azar Zubba 

--*"' � Receb Esaınm Hevbel Nisan 

w � Şaban Adil Mevha Ayar 

ly � Ramazan Nafıq Dembur Sivan 

cL..c � Şevval Vağl Da bir Temmuz 

e;.. � Zü'l-kade Hu va Haykal Ab 

oÜ.J\ ı.:..�.Jl Zü'l-hlcce Bur ek Musbil Ilul 
1 

Birinci Nevruz 
Başlangıcı 

!kinci l\evrüz 
Başlangıcı 

Türk Aylan Başkasına ilave 
edilme yeni gün 

Pers 

Ferverdirı-mah 

Erdibehlşt 

Hurdad-mah 

Tir-malı 

Merdad-mah 

Şehrtyor-mah 

Eski Sicistan 

Kvaz 

R-h-v 

Ev sal 

Tir ki yan va 

Mrtzva 

Mrbizva 

Soğdiyan 

Nevserd 

Cürcün 

Nisenc 

l\esakenc 

Eşnahandah 

Mirhan da 

Harezm Türk Süryani 

Navsarcı Sıckan Tişrirı-i Evvel 

Erdust Od Tişıin-i Ahır 

Herudad Bars Kanun Evvel 

Ciıi Tavuşkhan Kanun Ahir 

Hemdad Lu ()) Subat 

ı..j.JY� Yılan Azar 
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Mihr-mah _)JY' fo ı..jY' _,ı Yunt Nisan 

Aban-malı l�ly\ �\ � Koy Ayar 

Azer-malı 1_,j�) t.,! ı.;) Bicin Haziran 

Dey-mah �..fi t� Rimzed Tağuk Temmuz 

Bahman-mah �.fi Jimdenc Ahemen İt Ab 

İsfendarrned-
Sarva Haşum (?) 

malı 
İspendarmeci Tonguz Eylul 

29 Ağustostan 

Süryfuıi Kanun 
kebise başlan ve l .  ilkbahar ılımı ile Gün sayısı ve 

1 Ahir'e göre ay 
Dey-mah'-tan yaklaşık örtüşen mahiyeti hakkında 

1 başlan 
itibaren kavuşum bilgi edinemediğim 

abomenaeSız başlangıçları aylar 

ay başlan 

Rum Yunan M151r Mağrib Hind Türk 

Yanvarios Averdernas Tot Maye Bişak Ulug-ay 

Febrarios Madutaves Fa o fi Yüne Zişt Kicik-ay 

Martios Destarus Asur Yulye Aasar Birinçi-ay 

Afrilios Kostankus Kuvaak Ağuşt Seravan Ikkinçi-ay 

Mayos Artımasaus Tufi Setenber Bihderbed Üçinçi-ay 

Yunios Zasaus Makir Oktober A-s-v-c Törtinci-ay 

Yulios Anam es Famanot Novenber K-a+s Beşinçi-ay 

1 Avgustos Luas Fermusi Dahambir M-n-k-s Altınçi-ay 

Satrios Gribayes Bahon Yanayir B-w-ş Yettinçi-ay 

Tamberios Obrafarataus Bafuni Febrayir Mak Sekizinçi-ay 

Nuvambe- Da yas Ebifi Marsa B-a-k-r Dukusun9-ay rios 

Demberios Eblaus Masuıi Abrir C-i+r Onunçi-ay 



VI 
TARİH HESAPI.AMALARI, 

lIÜKÜMDARlARIN SALTANAT YIUARI VE 
ONIARIA İLGİLİ RİVAYETLER 

Bu kitapda amacım en doğru ve en pratik usulle çeşitli tarihlerin sürelerini 
açıklığa kavuşturmaktır. Ancak, eğer almanaklarda uygulanan usuller, değişik 
türde hesap uygulamalan ve örnekler verme geleneğine göre bazı tarihleri di
ğer tarihlerden çıkarma metodunu göz önünde bulundursaydım, hem söz uza
yacak, hem de hepsini tam izah etmek beni de, okuyucuyu da zorlayacaktı. Bu 
kitapta ta başından beri uyguladığım metoda göre, kullanılan tarih başlangıçlan 
arasındaki örtüşmezlikleri, hemen bütün halklarda aynı şekilde kullanılan öl
çüm vasıtalanyla yani günlerle açıklayacağım. Çünkü yıllann ve ayların uzun
luklan tüm halklarda aynı değildir. (Tarih başlangıçlannın) dışındaki şeyler ge
nel olarak yıllarla gösterilmiştir ki, aralanrıdaki süre de yıllarla tayin edilmiştir. 
Çünkü o yıllannın gerçek mahiyetini bilmek mümkün olmadığı gibi , onlar üze
rinde durulmasına da fazla ihtiyaç yoktur. 

Vakıa biz (bu kitabın) bazı yerlerinde çeşitli teknik konulara dalıp, konu
muzla fazla ilgisi olmayan hususlara değinmiş olsak dahi, bu, sözü uzatmak ve 
çoğaltmak maksadıyla değil, daha ziyade okuyucuyu sıkmamak içindir. Çünkü 
hep aynı konu üzerinde dönüp dolaşıldığında bir süre sonra bıkkınlık gelir. 
Halbuki bir teknik konudan başka bir teknik konuya atlayan okuyucu, deği
şik bahçelerde dolaşan kişi gibidir. Daha birini tam dolaşmadan bir başka bahçe 
başlar ve insan "her yeni şeyde başka bir zevk var" denildiği gibi, o bahçeleri 
gezmeyi, tek tek göz atmayı ister. 

Önce "ehl-i kitab"ın Hz. Adem, oğullan ve torunlan hakkındaki rivayetle
riyle başlayalım. Bunlan anlatmak ve (ehl-i kitab) mensupları arasındaki ihti
laflan detaylı şekilde öğrenmek kolay olsun diye, her birini tablolarla göstere
ceğiz. Aynca Yahudi ve Hıristiyanlann sözlerinin birbiriyle kıyaslanabilmesi için 
onlara da tablolarda yer vereceğiz. Tann yar ve yardımcım olsun. 
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Adem oğullannın baştan sona doğru ta-
rihleri ve ehl-i kitabın bu tarihlerle il-
gili ihtilaftan 

Insanlığın atası Adem - oğlu Şis'in do-

ğumuna kadar 

Şis b. Adem - oğlu Anuş'un doğu-
muna kadar 

Anuş b. Şis - oğlu Kaynan'ın doğu-

muna kadar 

Kaynan b. Anuş - oğlu Mehlail'in do-
ğumuna kadar 

Mehlail b. Kaynan - oğlu Yared'in do-

ğumuna kadar 

ı Yared b. mehlail - oğlu Enoh'un doğu-1 muna kadar 

Enoh b. Yared - oğlu Metuşaleh'in do-

ğumuna kadar 

Metuşaleh b. Enoh - oğlu Lamek'in do-
' 

ğumuna kadar 

Lamek b. Metuşaleh - oğlu Nuh'un do-
ğuınuna kadar 

Nuh b. Lamek - oğlu Sam'ın doğu-
muna kadar 

j Sam b. Nuh tufanın kopuşuna kadar 

Tufandan Sam oğlu ErfahaŞd'ın doğu-
muna kadar 
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Erfahaşd b. Sam - oğlu Şaleh'in doğu-
135 2379 35 463 498 1693 

muna kadar 

Şaleh b. Erfahaşd - oğlu Eber'in doğu-
130 2509 30 460 490 1723 

muna kadar 

Eber b .  Şaleh - oğlu Peleg'in doğu-
134 2643 34 396 430 1757 

muna kadar 

Peleg b. Eber - oğlu Argu'nun (Reu) do-
130 2773 30 1 79 209 1787 

ğumuna kadar 

Argu b. Peleg - oğlu Serug'un doğu-
132 2905 32 1 75 207 1819 

muna kadar 

Serug b. Argu - oğlu Nahor'un doğu-
130 3035 30 1 70 200 1849 

muna kadar 

Nahor b. Serug - oğlu Tarah'ın doğu-
79 3 1 14 29 1 1 9  148 1878 

muna kadar 

Taralı b. Nahor - oğlu Ibrahim'in do-
7 1  3 189 70 135 205 1948 

ğumuna kadar 

Bu tabloda İbrahim'in doğumuna kadar olan yıllara şöyle bir göz atan kişi, 

(Hıristiyan ve Yahudilere ait) iki sistem arasındaki farkı görecektir. 

Yahudilerin elindeki Tevrat nüshası, İbrahim, İshak, Yakub, Levi, Kohath ve 

Musa'nın kaç yıl yaşadıklarını göstermekle birlikte, çocuklann birbirini müte

akiben dünyaya gelişleri sırasında kaç yaşlarında olduklannı belirtmediği gibi, 

İbrahim, İshak ve Yakub'un dışında, çocukların doğumundan sonra kaç yıl ya

şadıklanna da değinmemektedir. Örneğin Yahudilerin elindeki Tevrat nüshasına 

göre İbrahim İshak doğduğunda 1 00 yaşındadır ve ondan soma 75 yıl daha ya

şamıştır. Keza İshak 60 yaşındayken Yakub dünyaya gelmiş, soma 130 yaşın

dayken oğullanyla birlikte Mısır'a gitıniş ve 1 7  yıl daha yaşayıp ölmüştür. 

Yahudilerin ifadesine binaen İsrail oğullan Mısır'da 2 1 0  yıl kalmışlardır ki, 

buna göre ibrahim'in dünyaya geliş tarihi ile Musa'nın doğum tarihi arasında 

420 yıl vardır ve Musa, İsrail oğullanrn Mısır'dan çıkardığında 80 yaşındaydı. 

Tevrat'ın ikinci kitabında ise İsrail oğullarının Mısır'da kaldıklan sürenin 430 

yıl olduğunu öğreniyoruz. İmdi, Yahudilere bu farkı nasıl izah edeceklerini sor

duğunuz zaman, size verecekleri cevap, bu aradaki sürenin Tann'nm 1brahim'le 

ahitleşip, ona kendisini tüm halklann atası yapacağını ve torunlanna Kenan ül

kesini mülk olarak vereceğini vaat etmesinden başladığı için böyle olduğunu 
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söyleyeceklerdir. Biz bu meseleyi, onlann maksatlannı en iyi bilen Allah'a ha

vale ediyoruz. 

İncil tarihinin daha somaki dönemlerle ilgili olarak Tevrat'ın üç değişik nüs

hasına uymayan kronolojik farklara gelince, bunlar, izah ettiğimiz şekildedir. 

Yahudilerin kronoloji konusunda pek de titiz olmadıklannın en sarih delil
lerinden birisi, kendilerinin Mısır'dan çıkışıyla İskender zamanına kadar 1000 

yıl geçtiğini, bunun da yıllara gün ilave edilerek düzeltildiğini ve bunu kendi 

yıl hesap sistemlerine göre tespit ettiklerini belirtmeleridir. Ama Tevrat'tan son

raki kitaplarına müracaat edip, İmran oğlu Musa' dan sonra gelen hükümdarla
rından her birinin saltanat yıllarım hesapladığımızda, Kudüs'ün inşasının kendi 
döneminde bitirildiği kişiye kadar kronolojik hesaplamalarda kabul edilemez 

ölçüde bin yıllık bir zaman farkı olduğunu görürüz. Eğer aradaki süre bin yıl

dan az ise, bu, iki hükümdar dönemi arasındaki zaman boşluğunun atlanma

sından kaynaklanmış olabilir; ama bin yılı aşıyorsa, bu durum hiçbir şekilde 
yorum kabul etmez. 

Bu konuya tatmin edici bir açıklama getiremeyen bazı Yahudiler, bu yılla

nn Yuda ailesiyle ilgili kayıtlarda bulunabileceğini, ama bu vakayinamelerin şu 
anda ellerinde olmadığını, bunlann Rumlann ülkesirıe götürüldüğünü ileri sü

rüyorlar. Bilindiği gibi Süleyınan'ın ölümünden sonra İsrail oğullan ikiye bölün

düler. Yuda (Yahuda) ve Benjamin kabileleri Süleyınan'ın oğlunu kral seçerken, 

diğer on kabile Süleyınan'ın oğlu Rehoboam'ın vekili Yeroboam'ı kral seçtiler. 
Bu kişi ise, Yahudi bayramlanyla ilgili kısımda izah edeceğimiz gibi, onlan put

perest yaptı. Ondan soma oğullan hükümran oldular ve iki taraf arasında sa

vaşlar vuku buldu. 

Aşağıdaki tabloda İsrail oğullarının Mısır' dan çıkıp, Kudüs'e dönmek amacıyla 

Kulzüm Denizi (Kızıl Deniz) boyunca ilerledikleri, soma Hicaz'da Tih çölüne 
girdikleri tarihten itibaren İsrail oğullannın başında bulunan krallannı ve salta

nat yill.annı veriyoruz. Bunlar, Yahudi vakanüvistlerine göre tespit edilmiştir 

Fakat Yahudilerin, söz konusu yıllan Tevrat'ı takip eden kitapları..nda gös
terilen yıllard.an daha az gösteren Seder-ôlam yani "Dünyanın Yıllan" adlı bir 

kitaplan daha vardır. Mamafih bu kitaplardaki bazı veriler Yahudilerin ilk tes

pitlerine uymaktadır. Bu tabloda iki farklı Yahudi kitabındaki verileri mukaye

seli olarak veriyoruz: 
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Kudüs tapınağının kmul.uşuna kadar ge- Incil'e göre Yıl Seder-ôlaın'a Toplam çen 480 yıl zarfındaki kral, vali, kahin ve kaç yıl 
toplamı göre yıl rabbilerin isimleri oldum 

Müsa'run ölı.imune kadar İsrail oğullan-
run Mısır' dan çıkıp Tih çölünde kaldık- 40 40 40 40 
lan süre 

Müsa'dan sonra Yisus Navin 27 67 27 67 

Kenaz oğlu Atanail 40 107 40 107 

Moablann ve Arnrnon oğullan Amelikle- 18 rin kralı Eglon 125 - -

Efraimilerin solak kralı Gera oğlu Yehud 80 205 80 187 

Anas oğlu Şarngar 20 225 - -

Kadın peygamber Debora ve genel va- 40 265 40 227 !isi Barak 

Zorba Midyalılar 7 272 7 234 

Manasse'den Ofra oğlu Gidon 40 3 1 2) 43 277 

Gidon oğlu Ebirnelik 3 3 15 

Efrairn'den Pu'a oğlu Tôla' 23 338 

Manasse oymağı Gil'ad'dan } 44 321 

Yair 22 360 

Filistinli Arnmon oğullan 1 8  378 1 8  339 

Fil'ad'dan Yiftah 6 384 6 345 

Betlehernlı Ibşan/Nahşôn 7 391 7 352 

Elôn 10 401 10 362 

Hillel oğlu Abdön 8 409 8 370 

Filistiler 40 449 - -

Dan' dan dev Şirnşön 20 469 20 390 

Kralsız halk 1 0  479 - -

Rabbi Eli 40 5 1 9  40 430 

Sarnuel'in gelişine kadar taht düşmanla- 1 0  529 10 440 nn elinde 

Kendisinden bir kral nasb etmesi istenince 20 549 kadar Sarnuel, sonra Saul'u kral atadı 
-

Saul yani Talüt 20 569 20 442! 

Davud; saltanaunın 1 1 . yılında Tapınağı 40 609 40 482 kurmaya başladı 

Davud oğlu Süleyınan: Tapınağı bitirin- 3 612 3 485 ceye kadar 
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Tapınağın inşasından ilk yıkılışına ka- İncil'e göre 
Yıl 

dar ki 41 O yılda gelip geçen İsrail kral ve Seder-ôliim'a Toplam 
kaç yıl 

hakimleri toplamı göre yıl 
olduı!u 

Davud oğlu Süleyman, tapınağın tamam- 37 649 37 522 ]anmasından sonra 

Süleyman oğlu Rehabam 1 7  1 466 17 539 
Rehabam oğlu Abiyya 3 469 2 541 
Abiyya oğlu Asa 41 710 41 582 
Asa oğlu Yehoşafat 25 735 23 605 
Yehoşafat oğlu Yehôram 8 743 6 611  
Yehôram oğlu Ahazya l 744 l l  622 
Athalya - Yô'iiş tarafından ôldürülünceye 6 750 6 628 kadar 

Ahazya oğlu Yô'aş - Halk tarafından öl- 40 790 40 668 dürüldü 

Yô'iiş oğlu Amazya - öldürüldü 29 819 29 697 
Amazya oğlu Uzziya-öldüruldü 52 871 52 749 
Uzziya oğlu Yösam 1 6  887 1 6  765 
Yôsam oğlu Ahaz 16 903 16 7731 
Ahaz oğlu Hizkiyya- tüm kabilelerin kralı 29 932 29 802 
Hizkiyya oğlu Manaşşe 55 987 55 857 
Manaşşe oğlu Animôn 2 989 2 859 
Ammôn oğlu Yôşiyya - Mısır kralı tarafın- 3 1  1020 3 1  890 dan öldürüldü 

Yôşiyya oğlu Yehô'ahaz - Mısır kralı tarafın- 3 dan hapsedildi 1023 - -

Yehô'ahaz oğlu Yehôyakim - Mısır kralınca i 10 1033 1 1  901 nasbedildi 

Yehôyakim oğlu Yehôyakin- Nabukadnas-
sar tarafından hapsedildi 3 1 1036 - -

Şidkiyya - Nakubadnassar'a karşı isyan 1 edip, öldürülünceye ve tapmak yakılın- 6 1042 1 1  912  
caya kadar 

Tapınak harabe halde kaldı 70 1 1 12 70 982 
Başka bir görüşe _gore Yahüclllerın esarete 1 

90 1202 90 1052! düşüşu ile Danyal peygamber zamanı ara-sındaki zaman dilimi 1 
Danyal'dan Mesih'in doğ,ımuna kadar 483 1685 483 1535 
Mesfüin doğumundan Hz. Muhammed'e 600 l 2285 600 2135 kadar 1 
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İsrail oğullan gibi defalarca esaret altına düşmüş ve yok alına tehlikesi ge

çirmiş bir halkın bu tür görüş aynhklanna düşmesinde şaşılacak bir şey ola
maz. Böylesine kargaşa yaşamış bir halkın tarihi geleneklerini korumakta başka 

sebepler yıizünden zorluklarla karşılaşması gayet tabiidir. Nitekim Kur'an' da o 

gün "her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın 

da karnındaki çocuğunu düşürür" buyıırulmaktadır no 

Diğer yandan yönetim her zaman aynı kabileden gelen krallar ve hakimlerin 

elinde olmamış; Davud oğlu Süleyman'ın ölümünden sonra iktidar birkaç ka

bile arasında paylaşılmıştır. Kabilelerin bir kısmı Yahuda ve Benjamin kabileleri, 

diğer kısmı başka İsrailli kabileler tarafından yönetilmiştir. Üstelik yönetim de 

iyi organize olmuş değildi; dahası, başta bulunan kral ve yönetimi muhkem ol

madığı için her bir kralın saltanat dönemini tam olarak tespit etmek mümkün 

olmuyordu ve bu yüzden takribi bir hesapla kaydediliyordu. Ömeğin]oşua'nın 

ölümünden sonra Lüt ailesinden Mezopotamya kralı olan Kuşan, sekiz yıl hü

küm sürmüş, ondan sonra tahta Atanail geçmiştir. Bazılarına göre onun salta

natı daha uzun, bazılarına göre daha azdır. Keza bazı Yahudiler böyle bir kralın 

kendilerini şu kadar yıl yönettiğini ileri sürerken, bazıları onun daha az hüküm 

sürdüğünü ve bu rakamın onun saltanat yıllarını değil, ömrünü gösterdiğini 

belirtmektedirler. Bir diğer ihtimal ise, her iki grubun sözünü ettiği zaman di

limini birbirine ilave ederek, birbirini müteakiben saltanat süren bu iki kralın 

devr-i saltanatını hesap edebileceğinizdir. 

Seder-ôlam'ın kronoloji sistemi - her ne kadar Yahudilerin çoğunluğu ta

rafından verilen yekuna yakın bir rakam veriyorsa da, - detayda ciddi farklar 

içermektedir. Üstelik de bu, dediğim gibi, üzerinde durduğumuz YahüdI ya

şantısıyla ilgili şüpheli hususlarla değil, doğrudan Kudüs'ün ilk tamir yıllarıyla 

ilgili olanlarıdır. 

İnsanın Ömrü 

Tecrübesiz ve çılgın Haşviyye ve Dehriyyern mezhebinden olanlar, geçmiş
teki bazı kabileleriı.ı hayatları ve özellikle İbrahim'den önceki rahiplerin ömür-

120 Kur'an, XXII, 2. 

1 2 1  Haşviyye ve dehıiyye: Haşviyye, lüzumsuz, faydasız söz anlamındaki "haşv" ve "haşa" 

kelimesinden alınmış bir sözcük olup, lslam'daki heterodoks mezheplerdendir. Bun-
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leriyle ilgili inanılmaz derecede uzun sürelen reddettiler. Hatta onlar, kendi 

dönernlertnde gördüklertne kıyasen geçmişteki insanların dev cüsseli oldukla

nyla ilgili hikayelen de kabul edilebilir bulmuyorlar. Onlar bu tür şeylen "ola

naksız" kategonsine atmakta, fakat çocuk doğduğunda kaç yıl yaşayacağı, yıl

dızların insan ömrüne en fazla katdıda bulunacağı süre hakkında astrologların 

konuyla ilgili söylediklerini esas almaktadırlar. Buna göre eğer Güneş heylac 

(mater familias) (c �) ve kedhuda (pater familias) (01.ı;...ıS) konumunda yani 

beyt122 (domus) ve şeref (altitudo)123 durumunda, aynca eksen124 (cardo) ve eril 

çeyreğine muvafık (concordant) ise, bu durumda Güneş en uzun örrırü yani 

yüz yirmi yıl venr. Buna; 

Ay 25 yıl 

Venüs 8 yıl 

Jüpiter 1 2  yıl ilave eder. 

Bunlar, uzun yıllar verme imkanı olmayan üç yıldızın her birtnin verebil

diği küçük ömürlerdir; ama bunun için horoskopa nispetle concordant duru

munda olmalan gerekir. Aynca yıldızlar arasındaki iki şanssız yıldız (Satürn ve 

Mars)ırı da ömrü azaltmamak için horoskopla ilişkisinin olmaması gerekir. Di

ğer yandan Caput Draconis, tutulum çembertnde (ekliptik) Güneşle aynı hi

zada olmak, başın Güneş'le birlikte aynı takım yıldızı içinde, fakat Güneşten et

kilenmemek için ondan uzakta bulunması şarttır. 

Eğer yıldız kümesi bu şekilde olursa, o zaman Güneş'ten bir çeyrek yani 

otuz yıl daha hediye eder ki, bu durumda şayet bir aksilik olmazsa insan ömrü 

en fazla 2 1 5  yıl olabilir. İnsanın tabii ömrü 120 yıldır; çünkü dünyanın varlığı 

Güneş'e bağlıdır ve bu rakam Güneş'irı en büyük yıllannı temsil eder. 

!ar, ancak gozleriyle gordukleri, elleriyle tuttuklan şeylere inanır, Allah'ı dahi insan gibi 
duşunerek onun sıfatlannın da insan sıfatlan gibi olduğunu ileri surerler. 

Dehri, ateist, dehriyye de ateizm anlamındadır. 
122 Beyt: Ev (Lat. Domuz, domicilia): Ekliptiğin astrolojik amaçlarla otuzar derecelik on 

iki kısma bölünmesi sonucu elde edilen bir kısma verilen ad. 
123 Şeref: Gezegenin tutulum çemberi uzerinde en t�irli olduğu nokta. 
124 Eksen (Ar. Veted, Lat, Anguli, centra, cardines): Ufuk ve meridyen dairelerinin Guneş'in 

gunluk ycın.ıngesi ile kesiştikleri dört nokta ve bu noktalarla sınırlanan birinci, dör
düncü, yedinci, onuncu beyt (ev)ler. 
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Sözünü ettiğimiz insanlar bunlan kendi kafalanna göre söylüyorlar; ama de

dikleri gerçek olsaydı, yeryüzünde ve göklerde düzen bozulurdu. Zaten söyle

dikleri şeyler, gökbilimcilerin söylediklerine terstir. Çünkü gökbilimcilerin bu 
yıldızlann "en uzun ömürle"riyle ilgili tespitleri farklıdır. Gökbilimciler, kitap

lannda yıldızlann (doğan çocuklara) bu yıllan burçlann zodyakın alevli burç

lan125 (Mars, Jüpiter, Satürn) arasında binlerce yıllık kavuşma süresinde ver

diklerini, çünkü o sırada dünyanın idaresinin en ulu yıldızlara (Satürn, Jüpiter, 

Mars) ait olduğunu belirtmişlerdir. Güneş'irı ve Venüs'ün yıllan ise sözü edilen 

uzun ömürlü insanlann ömürlerinden çok daha uzundur. 

Bu irısanlann astronomide sözüne irıanılan ve öncülüğü inkar edilemeyen 

Maşaallah126 isimli üstadlan, irısanın orta kıran (k.J':ı'\ ,,J;1l) (medium conjuction) 
süresi kadar yaşayabileceğini ileri sürmektedir. Tabii eğer kişi, kıranın bir üç

genden (trigon) diğerine geçişi sırasında doğmuşsa. Tali',127 (ascendens) Satürn 

veya Jüpiter'irı evlerinden birinde olması ve Güneş'irı heylac'da (mater familias) 

gündüz, Ay'ın ise gecede bulunması halirıde son derece güçlüdür. Aynı şey; aynı 

burcun kıranın Koç burcuna ve üçgenlerine geçişi sırasında da olabilir. Buna 

delil olarak yeni doğan bir kişinin büyük kıran (� ':ı'I cJ;11) (greatest conjuction) 
yaşı kadar yani kıranın tekrar yerine dönüşüne kadar takriben 960 yıl yaşayabi

leceği gösterilmektedir ki, zaten o (yani üstad) bunu "De Nativitatibus" adlı kita

bının baş kısmında da söylemektedir. Sözünü ettiğimiz bu irısanlann yıldızlann 

irısan ömrüne hediyeleri hakkında söyledikleri bunlardan ibarettir. 

Biz, her bir yıldızla ilgili söylenen bu yıllar konusunda, bunu savunan gök

bilimcilerle "Kitô.b et-tenbih alô. sınô.at et-temvih"128 (":;_,...:;.ll �W...... ...,1:. �\ yüS) 
adlı eserimizde tartıştık ve Kitô.b eş-şumU.s eş-şô.fiye li-nnufus (�\ U"_,....:;JI yüS 
U" _,illl) isimli kitapta bu yıllann hesaplanmasıyla ilgili tüm meselelere ilişkin en 

iyi metodu içeren bir (hesaplama) rehberi koyduk. 

İmdi; tek başına kişisel müşahedeler ve onlara dayanılarak yapılan kıyasla

malarla irısan ömrünün uzunluğu, cüsselerinin iriliği ve olasılık imkanı bulun

mayan hususlar tespit edilemez. Bu tür şeyler, değişik zamanlarda ve farklı şe-

125 Yani Merih. Muşteri ve Zuhal. 

126 YllL Yuzyılda yaşayan bir gökbilimci. 

127 Tali' Doğuş noktası, birinci ev: c;uneş'in gunluk yörungesinde ufuktan yılkseldiği 

nokta. 

128 Yalan Sanatına Karşı Uyan Kitabı. 
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killerde olabilmektedir. Baztlan belli bir zaman diliminde birbirini müteakiben 

olur ve varlıklarını sürdürdükleri süre zarfında imkan dahilinde değişir. Eğer 
bunların oluşum süreleri gözlenememişse, insanlar bunu yadırgar ve hatta im

kansız kabul ederek reddederler. 

Çevrimsel olarak tamamlanan tüm olaylarda bu durum mevcuttur. Örne

ğin hayvanlann çoğalması, ağaçların tozaklaması, tohumlann büyüyüp meyveye 

dönüşmesi. Diyelim ki bir kişi ağaçlann durumu hakkında hiçbir şey bilmiyor 

ve birden yapraklarla bezeli bir ağacın yanına geldi Kendisine de ağacın nasıl 

tozaklandığı, nasıl yaprak ve meyve verdiği, bunlann rengini nasıl aldığı izah 

edildi. Yine de o, gözüyle bizzat görünceye kadar bu anlatılanlara inanmaya

caktır. Kuzey ülkelerinden gelen birinin kendi ülkesinde hiç görmediği hurma, 

zeytin ve mersin ağaçlannı, kış aylarında yapraklannı dökmeyen diğer ağaçlan 

gördüğünde şaşkınlığa düşmesinin sebebi de budur. 

Tıpkı bunun gibi, zaman zaman çevrimsel bir düzene tabi olmayan ve tesa

düfen görülen olaylar da vardır. O olaylann üzerinden zaman geçip geriye onlarla 

ilgili yalnızca rivayetler kalırsa, siz bu rivayetlerde gerçeklik payı bulduğunuzda 

ve bunun geçmişte olmuş olabileceğini kabul ettiğinizde, ona inanmak zorun

dasınız; ama onun nasıl ve neden olduğu konusunda bir fikriniz yoktur. 

Tabiatın Düzensizfilderi 

Bazen anlattığımız şekilde oluşan ama benzerlerinden farklı olarak kural 

dışı oluştuğu için "tabiat hatası" �\ .hk) ausus naturoe) denilen şeyler vardır. 

Yine de ben bu "tabiat hatası" ifadesini kullanmak istemiyorum. Aksine madde

nin normal ölçüsünden sapması demeyi uygun buluyorum. Örneğin, tabiat tür

leri normal hallerinde mul1afaza etmesine rağmen, nadiren de olsa herhangi bir 

hayvanın organlan fazla olabilir. Halbuki tabiatta onun herhangi bir organının 

fazla olmasını gerektiren bir şey yoktur. Bazen de bir hayvanın organlanndan 

biri eksik olabilir. Burada da tabiatta onun eksik organm.ı tamamlayacak bir şey 

yoktur. Herhangi bir organının fazla veya el-7..sik olması, onun özelliğini değiş

tirmez ve imkan dahilinde fonksiyonlarını icra eder. 

Sabit b. Sinan b. Sabit b. Kurra, kaleme aldığı kroniği.nde bu konuda bir 

örnek sumnaktadır. Anlattığına göre Sürremenraa129 yakınlannda yumurtadan 

129 Günümüzde Bağdat ile Tikrit arasında küçük bir köy İlk adının Samira olduğu ve 

onun da Nuh oğlu Samir'in adından geldiği rivayet edilmektedir. Samira kelimesi 
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normal şekilde çıkmış bir Hint tavuğu görmüş. Fakat tavuğun tepesinde iki 

gagası ve üç gözü varmış. Yine onun anlattığına göre emirlik yaptığı günlerde 

Tüzün'e130 yüzü insan yüzünü andıran ölü bir oğlak getirilmiş. Tek gözlüymüş; 

dişleri ve çenesi de tıpkı irısanoğlununki gibiymiş. Aynca alnında da kuyruğa 

benzer bir şey varmış. Keza Sabit'in anlattığı başka bir olay Bağdat yakınlann

daki El-Muharrim kasabasında doğar doğmaz ölen bir çocukla ilgili. Çocuğu, 

babası Muizzüddevle'nin henüz hayatta olduğu sırada Gurüruddevle Bahtiyar'a131 

getirmişler. Bahtiyar çocuğu incelemiş. Vücudunda herhangi bir eksiklik veya 

fazlalık yokmuş; ama çocuk iki başlıymış ve başlarında gözü, ağzı, bumu ta

mammış. Aynca apış arasında kadın cinsel organına benzer bir organ varmış ve 

içinde bariz şekilde görünen bir sidik deliği mevcutmuş. Bir başka rivayette ise 

Rum prenslerinden birinin Nasıruddevle'ye132 Hicri 352 yılının kışında mide

leri birbirine yapışık iki kişi gönderdiği anlatılmaktadır. Her iki adam da Ararni 

asıllı ve yirmi. beş yaşındaymış. İsimleri Multahiyanl (yani iki sakallı insan) imiş. 

Babalan da yanlarındaymış. Gençlerin yüzleri birbirine dönükmüş, ama onları 

birbirine bağlayan deri biri dikilirken öbürünün oturmasına imkan sağlayacak 

kadar uzunmuş. Her ikisinin de organlan tammış; ama yemek yeme, su içme 

ve tuvalete çıkma vakitleri farklıymış. Aynı hayvana yüzleri birbirine dönük va

ziyette binerlermiş; birisi kadınlara, diğeri oğlanlara düşkünmüş. 

Tabiatın yaratıcı gücünün, üzerine aldığı bir işi tamamlarken, bulduğu mad

deleri ortadan kaldırmadığı muhakkak. Eğer madde yeterinden fazlaysa, tabia

tın yaratıcı gücü faaliyetini iki misline çLkam ve bazen birbirine yakın ama farklı 

varlıklar - örneğin ikizler-, bazen Ararni kardeşler gibi birbirine bitişik varlık-

Süryanicedir. Zaman içinde harabeyi dönen şehir Halife Mütasım tarafından yeniden 

kurulmuş ve "Sürremenraa" (Gören Mutlu Oldu) adı verilmiştir. Eski adıyla Somorra 

da denilen Samira'nın "verginin ödendiği yer" anlamına geldiği belirtilmektedir. Hali

fenin sikkelerinde "Sürremenraa" yazısı vardı. Şimdiki adı Samerra'dır. 

130 H. 331-334 yıllan arasında Bağdat'ta eınirul-umera olarak görev yapmış Türk asıllı ko

mutan. Tam adı Ebu'l Vefa Tüzün'dür. MesuclI ondan bahsederken "Halife Muttaki Lil
lah zamanında ipler Türk komutan Ebu'! Vefa Tüzün'ün elindeydi. Sultanın ordusu 

Türk, Deylerrıli, Gilanlı ve bir miktar Karmatilerden oluşuyordu. Bunlann hepsi Tüzıin'e 

bağlıydı." denmektedir. (Muruc, VUI, 346) 

131  Gururuddevle Bahtiyar, BüveyhI prenslerindendi. H. 356'da öldü. 

132 Hamdanılerden olan Nasıruddevle, Musul ve Kuzey Mezopotamya hakimi idi. H 358'de 

ölmüştür. 
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lar, bazen de verdiğimiz örneklerde olduğu gibi birbirine geçmiş, birbirine ka

rışmış varlıklar yaratır. Bu çift yaratılmanın farklı şekilleri insanlar gibi diğer 

hayvanlarda da görülebilir. Örneğin bazı deniz bahklannın kamı yarıldığında 

içinde bir benzeri bulunur ve kimi zaman bu çift yaratılma durumu daha fazla 

sayıda da olabilir. Bu tür olaylara bitkilerde de rastlanır. Birbirine bitişik mey

veler veya aynı kapçık içinde sayılan birden fazla olan taneler; birbirinin içine 

girmiş turunçgiller görebilirsiniz. 

Bazen de çift yaratılma olayı tamamlanmadan kalır. O zaman bu eksik

lik organlarda fazlalık olarak tezahür eder. Örneğin fazla parmaklar oluşur; as

lında normal parmaklar olması gereken yerde normal sayıda mevcuttur. Bazen 

de parmak veya organ, olması gereken yerde değil de, başka bir yerde oluşur. 

İşte bu tür vak'alara tabiat hatası (error of nature) denilebilir. Sahib'in133 yöne

timi ve aynı sıralarda bölgenin Büveyilller tarafından ele geçirilmesi sırasında 

Curcan'da bulunan bir ineği bu konuda örnek verebiliriz. Genç yaşlı herkes 

bu ineği görmüş. Görenlerin bana anlattığına göre sırtında, boynuna yakın bir 

yerde diğer iki ön ayağı gibi bir ayak varmış ve formasyon olarak tammış; ta

banı, tırnağı ve mafsallan normal ayak gibiymiş. İnek bu ayağını istediği zaman 

tutma ve yayma vasıtası olarak gayet rahatlıkla kullanabiliyormuş. Bu tür olay

lar tabiat hatası olarak kabul edilebilir; çünkü bu fazla organ hem gereksizdir, 

hem de olması gereken yerde değildir. 

Bu ve benzeri durumlan ben özel risalelerimde ele aldım; ama biliyorum ki, 

bunlarda gerçeklik payı bulamayanlar tarafından, gözleriyle görmedikleıi için, 

akıl dışı kabul edilecektir. 

İnsan Ne Kadar Yaşar 

İnsanoğlunun ömrünün uzunluğu, yapılaıı gözlemlere göre, onun şu veya 

bu halka mensubiyetiyle bağlantılıdır. Örneğin Himyeriler ve onlara benzeyen 

halklarda insanların özellikle uzun ömürlü oldukları bilinmektedir ve Fergana 

ve Yemame'de olduğu gibi buralardaki insanların diğerlerinden daha fazla ya

şadıklan gözlenmektedir. Rivayetleri derleyen insanların anlattıklarına göre, bu 

133 YazaTu."l burada Sahib dediği kişi, Büveyht hakimi Fahruddevle'nin veziri İsmail b.  

Abbad' dır. 
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ülkelerdeki uzun ömürlülük diğer ülkelerde görülmemektedir. Aynı şey Arap

larda ve hatta bu konuda onlardan bir basamak yukarıda bulunan Hintlilerde 

de müşahede edilmektedir. 134 

Ebü Sai:d $azan, Kitab el-mü.zakere bi'I-esrar adlı eserinde Ebü Ma'şer el

Belh1'den naklen bir olay anlatır. Ebü Maşer el-Belhi:'nin anlattığına göre, Seren

dib hükümdarının oğlunun doğumu hakkında kendisine bilgi verilmiş. Buna 

göre çocuk doğarken tô.li' İkizler, Satürn Saratan ve Güneş Oğlak burcunda imiş. 

Ebü Maşer el-Belhi: çocuğun Satürn'ün orta kıranı kadar yaşayacağına hükmet

miş. "Ben de ona dedim ki, - $azan böyle devam ediyor hikayesine, fesupha

nallah! Onun kedhudası (pater familias) öne doğru hareket ediyor ve eksenin 

yüksek bir hızla düşen beytinde (domus) bulunuyor ki, çocuğa ancak küçük kı
ran ömrü verir. Bu durumda geri dönüş için bu harekete elli yıl ilave etmek ge

rekir." "Bu insanlar, - diye cevap verdi Ebü Ma'şer, - ezelden beri çok uzun ya

şanılan bir iklimde oturuyorlar. Burada genellikle çok yaşıyorlar ve ne de olsa 

bu iklimin sahibi Satüm'dür. Bana anlattıklarına göre burada birisi Satüm'ün 

orta kıranı kadar yaşamadan ölürse, niye bu kadar erken öldü diye şaşırırlar

mış. Satürn yıldızı bir iklimde "kedhuda" (pater familias)nın üzerinde durursa 

ve "beyt"i (domus) de "düşüş" konumunda değilse büyük ve orta kıranını fazla 

eksiltmez." Ben kendisine "Ama o şu anda zaten düşüş konumunda" dedim. 

Bana "Şekil itibariyle öyle, ama iktidar açısından değil" cevabını verdi." (İkinci

sinin sırlan çoktur. Yer.altındaki bir kuyuda da bulunur ve bu gibi hallerde pek 

çok şaşılacak şey vardır.) 1 35 

Ebü Ma'şer'in dediği gibi bu iklimde insanlar diğer iklimdekilerden daha 

fazla yaşıyorlar. 

Ebu Saı:d Şazan, bir başka yerde Ebu Ma'şer'in yanında bulunduğu bir gün, 

Saffar'ın yakınlarından Ebü İsmet, doğumuyla ilgili bazı alametlerden dolayı 

korktuğunu söylediğini belirterek şöyle devam etmekte: 

134 Örneğin Ibn el-Esir'in anlattığına göre, Ebu Müslim Horasani'nin hac dönüşü sıra
sında uğrayıp bir süre kaldığı Küfe yakınlanndaki bir köyde 200 yaşında bir Hıristi

yan vardı. 

135 Parantez içine alınan cümlenin konuyla hiçbir ilgisi yok ve zaten bir anlam da çıkmı

yor. Muhtemelen müstensihin ya bir kanşıklık sonucu, ya da kendi kafasına göre ilave 

ettiği bir cümledir. 
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Ebu Ma'şer: - Babanın kaç yaşında öldüğünü biliyor musun? 

Ebu İsmet: - Evet. 

Ebu Ma'şer: - Sen o yaşa geldin mi? 

Ebu İsmet: - Geçtim bile. 

Ebu Ma'şer: - Peki ananın kaç yaşında öldüğünü biliyor musun? 

Ebu İsmet: - Evet, ben yaşça onu da geçtim. 

Ebu Ma'şer: - Baba tarafından dedenin kaç yıl yaşadığını biliyor musun? 

Ebu İsmet: - Evet, ama henüz o yaşa erişmedim. 

Ebu Ma'şer: - Bak, senin horoskopunun gösterdiği bu durum dedenin öm

rüyle örtüşüyor mu? 

Ebu Ma'şer sustu; Ebu İsmet, "Evet, örtüşüyor" dedi. 

Ebu Ma'şer: - O zaman endişelenmekte haklısın . . .  Tabiat her şeyden güç

lüdür. Her türlü bahtsızlık (yani ecelin gelişi) insanın başına, o, babasının veya 

anasının yahut dedesinin yaşına geldiğinde düşer. Eğer fevkalade bir olay ol

mazsa, o insan daha fazla yaşamaz. Ağaçların ve bitkilerin ömürleri de böyle

dir. Bazılan bariz şekilde uzun ömürlüdür; bazılannın ise başına öyle hızlı fela

ketler gelir ki, kısa zamanda yok olur gider." 

Görüldüğü gibi Ebu Ma'şer, uzun ömürlü oluşun insanın kökeniyle bağlan

tılı olduğunu kabul etmektedir. Bu durumda, bazı insanlann sarıld.ıklan gökbi

limcilerin görüşleri mesnetsizdir; çünkü bu insanlann görüşlerine göre (uzun 

ömürlülüğün irsi oluşu) kesirılikle mümkün değildir ve aksine durum bizim 

yukanda izah ettiğimiz gibidir. 

Eğer bu septikler kendi zamanlannda ve bulunduklan yerde vukü bulmayan, 

bizzat görmedikleri her şeyi inkar edeceklerse, bilmedikleri şeyleri akla muhal 

sayacaklarsa, unutmasınlar ki, bu tür fevkalade şeyler her zaman husule gelmez. 

Kaldı ki, herhangi bir dönemde husule gelen şeyler, )n.Jzlerce yıl sonra yaşayan

lara yalnızca tevarür ve rivayet olarak ulaşacaktır. Dahası, eğer bu septikler teori

lerinden böyle bir sonuca varacaklarsa, yaşadıklan ülkenin dışında başka ülke

lerin de bulunduğunu söyleyerılere inamnamak zorunda kalacaklan içi.ı"l., daha 

fazla sofistike olacaklar ve bu tür absürd durumlar devam edip gidecek 
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Sözünü ettikleri meselelere yakından baktığınızda, onlann Hint gelenekle

rine dayandıklanm ve onlara ait hatıralan esas aldıklanm görürsünüz. Argüman 

olarak ise hep taştan yontma bir Hint putunu örnek gösterirler. Bu putun boy

nunda pek çok demir halka vardır ve Hintlilerin 10 bin yıllık tarihini gösterir. 

Eğer bu halkalan sayarsanız çok uzun yıllardan oluşan bir zaman dilimi gö

rürsünüz. Ama onlara bu insanlann yani Hintlilerin, myrobalana,136 phyllant

hus embhca137 ve myrobalana bellerica'nın138 ihraç edildiği Camalabadhar kra

lının 250 yaşadığını, ata binip avlandığını, birçok kadınla evlendiğini ve genç 

bir delikanlı gibi hareket ettiğini ve tüm bunlann bir diyet sayesinde mümkün 

olduğunu söylediğinizde, size verecekleri cevap bu Hintlilerin aşikar yalancı 

olduklan, bilgilerini ilham yoluyla edindikleri, dolayısıyla söylediklerine itimat 

edilemeyeceği olacaktır. Hatta size Hintlilerin din, iman, millet, sevap, ikap ve 

riyazat için vücuda reva gördükleri her türlü azapla ilgili dogmalannın saçma

lıklanndan söz edeceklerdir. Halbuki Kur'an'da bu tipler için "aksine onlar, hak

kında bilgi sahibi olmadık/an şeyleri yalanladılar"139 ve "doğrusunu bilmedikleri bir 

şey için, bu eski bir safsatadır diyeceklerdir"140 buyrulmaktadır. Onlar, yanlış da 

olsa sadece kendi düşüncelerine uygun düşeni kabul eder, gerçek olmakla bir

likte kendi dogmalanna ters düşen her şeyi reddederler. 

Ebü Abdullah el-Hüseyn b. İbrahim et-Tabert en-Natıli:'nin141 insanın tabü 

ömrüyle ilgili bir risalesiiı.i. okumuştum. NatılI bu risalesinde, insanın ömrü

nün en fazla 140 şernsI yıl olabileceğini ve onu asla aşamayacağını belirtmekte; 

kimsenin bu konuda ruhu ve aklı tatınin edecek bir delil soramayacağını; ken

disinin de aynı konuda herhangi bir delil sunmayacağını, fakat insanın ömrü

nün üç fazdan (üç kemal döneminden) ibaret olduğunu söyleyebileceğini kay

detmektedir: 

136 Myrobalana: San halile, 
13 7 Phyllanthus emblica: Günümüzde pepino denilen tropik. bitki. 
138 Myrobalru<a bellerica: Belile otu. 
139 Kur'an, Yunus, 39. 
140 Kur'an, Ahkaf, 1 1 .  

141 Taberistan'da Natıle adlı kasabada dünyaya gelıniştir. Kimi kaynaklarda Ibni Sina'nın 
hocası olarak geçmektedir. Bininfoin çağdaşıdır. Önceleri Buhara'da, daha sonra ise 
Me'mun b. Me'mun·un sarayında yaşamıştır. 
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a) Büluğ çağı. İnsanın kendisi olma dönemi ki, ikinci sabunun başlangıcı

dır. 

b) İkinci faz, düşünme kabiliyetinin gelişmesidir, yani aklının kuvveden fi

ile geçiş dönemidir mi, altınca sabunun başlangıcıdır. 

c) Üçüncü faz, insanın kendini, evlenmişse ev halkını, iktidan elinde tutu

yorsa kendi halkını yönetme safhasıdır. 

Sonra kendisi bir cümle ilave ediyor: "Bu üç faz, yüz kırk yıl eder." 

En-NatılI'nin bu rakamı nereden bulduğunu bilmiyorum; çünkü bu üçü 

arasında bir ilişki olmadığı gibi, bir gelişim bağlantısı da yok. Peki, diyelim ki 

onun yaptığı gibi hesaplayarak üç kemal safhası var olduğunu kabul edelim; o 

zaman hiçbir delil getirmeden ben bu faz toplamlarının 1 00 veya 1 000 yıl ol

duğunu söyleyebilirim. Çünkü bu metodla ulaşacağım sonuç budur. Vakıa gü

nümüzde de insan ömründe bu fazlar mevcut, ama yalnızca onun sözünü ettiği 

kemal safhalanndan ve diğer sabiilardan farklı olarak. Doğrusunu Allah bilir! 

İnsanlann geçmişte anormal derecede vücut yapılanna sahip oldukları ko

nusuna gelince, günümüzde bu tür şeyleri göremediğimiz için buna inanmak 

zorunda değilsek bile, şimdiki devirle o dönem arasında büyük bir zaman di

limi var ise, böyle şeylerin mümkün olmadığını söyleyemeyiz. Nitekim Tevrat'ta 

bu tür dev cüsseli insanlardan söz edilmektedir; gerçi İsrail oğullarının bu tür 

devleri gördükleri zamandan beri onların var olabileceğine dair inanç terk edil

medi, ama isteyen kişi böyle bir şeyi saçma bulabilir Aksine Yahudilere Tev

rat okundu, bizzat kendileri de okudular, fakat onu okuyanlara yalancı gö

züyle bakmadılar. Bununla birlikte devler söylendiği kadar iri yapılı değillerse, 

o takdirde insanlar yalnızca gözleriyle gördüklerine inanacaklan için, Tevrat'ı 

okuyanları yalancılıkla suçlayabilirler. Ne var ki eğer bazılan gerçekten iri ya

pılı olmasalardı, ki .Allah onları böyle yaratmıştır, insanlar arasında böyle teva

türler dolaşmaz; bizler de iri yapılı biderini gördüğümüzde onları sözü edilen 

bu dev yapılı kimselere benzetip "dev gibi" demezdik. Mesela Ad kavmi için 

böyle bir benzetme yapılır. Nispeten daha yakın zamanlarda ve daha nadir gö

rünenleri bile inldr eden bu septiklerden benim Ad kavmi hakkLndaki sözle

rime inanmalarım nasıl bekleyebilirim? Bunlar, kendilerine karşı öne sürülen 
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delillere çok cılız argümanlarla karşılık veren ve aslanı görünce dört nala ka

çan sıpa gibidirler. Peki bunlar Media dağlannda kayalar içine oyulmuş evlerde 

bulunan ve kemikleri deve kemiği ve hatta daha da iri olan dev yapılı insan is

keletleri ve burnunuzu bir bezle sıkıca kapatmadan içeri giremeyeceğiniz o pis 

koku karşısında ne diyecekler? O civarda yaşayan insanlar kayalar içine oyulan 

bu evleri yapanlann "karanlık insanlan" olduklannı düşünüyorlar. Onlar (sep

tikler) bu "karanlık zaman" sözünü işitince, dudak büküp burun kıvırarak gü

lecekler ve kendilerinin sıradan insanlar safında yer almayan adam gibi adam 

olduklannı düşüneceklerdir. Ben anlan Allah'a havale ediyorum! Onlar kendi 

yoluna, biz kendi yolumuza! 

Kronoloji Cetvelleri 

Bazı kitaplarda142 Asur yani Musul halkının krallan, Mısır'da hüküm süren 

Kopt [Kıpti] hükümdarlan ve Ptolemaeus unvanı taşıyan Ptoleme prenslerinin 

saltanat süreleriyle ilgili cetveller buldum. Çünkü İskender ölmeden önce düş

manlanna korku salsın diye Yunan krallannın "savaşçı" anlamına gelen Ptoleme 

adını kullanmalannı vasiyet etmiş. Aynı kitapta daha sonraki Yunan krallannın 

kronolojisini de buldum. 

Bu kitapta İbrahim'in doğum tarihinden İskender zamanına kadar 2096 yıl 

geçtiği belirtilmektedir ki, Yahudi., Hıristiyan ve kıran (conjuction) astronomla

nnın (yani tarihi Satürn ile Jüpiter'in birbirine yaklaştığı döneme bakarak tes

pit edenlerin) verdikleri rakamdan fazladır. 

Kitabıma bu gerçekçi cetveli aynen alıyorum. Fakat krallannın isimlerini ve 

okunuş şekillerini tashih için yeterli vaktim olmadı. Umanın birileri çıkar da, 

talib-i ilimlerin işini kolaylaştırmak ve zaman kaybetmelerini önlemek için be

nim bu ricamı yerine getirirler. Ama gerek bu cetveli ve gerekse diğerlerini, an

cak ebced hesabını bilen ve gerekli tashihleri titizlikle yapabilecekler istinsah 

etsinler. Çünkü bu cetveller müstensihler arasında elden ele dolaşırken bazı ha

talar yapılabilir ki, düzeltilmesi uzun yıllar alır. Benim istinsah ettiğim cetvel

ler aşağıdadır: 

14 2 Birürıi, yazar ismi vermemekle birlikte, Asuıi krallarının kronolojik listesini Eusebius'un 
kroniğinden almışur. (Sachau'nun notu). 
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Asur yani Musul krailanmn isimleri Saltanat süresi Yıllar..n toplamı 

Bunlar 3 7 kişidir ve toplam saltanat yıllan 1305 yıldır 

1 .  Balos 

2. Ninos - Musul civannda Ninova'yı kurdu. 
lbrahim 4 3 yılında onun zamanında dünyaya 
geldi. 

3.  Aşmiram - Ninos'un harunu. Sürremenraa'nın 
1 bau tarafında eski Samerra'yı o kurdu. 

4. Zamis - !\inos'un oğlu. İbrahim'in başına bela 
oldu ve o da 23 yılında Filistin' e kaçu 

5 .  Areyos 

6.  Arelios 

7. Ahşiyaruş 

8. Armatitres 

9. Balahos 

10. Balaus 

1 1 .  Altados 

12. Mamutos 

13.  Menhalos 

14. Asfaros 

15.  Mamul.es 1 

16.  Asfarathos 

l 17. Askanudoş sic 

18. Amumos 
(Paris nüshası Amiretos) 

19. Balahos 

2 O. Bala tar es 

21 .  Lanfirides 

22. Sosires 

23. Lanfaros 

24. Fanyas 

25. Sosraı"Ilos 

1 26 Mithrayos 

2 7. Tautanas-Onun döneminde YunarJılann uğ-
runa savaştıkları İlios şehri ele geçirildi. 1 

62 62 

52 1 14 

42 156 

38 194 

30 224 

40 264 

30 294 

38 332 

35 367 

52 419 

32 441 

30 481 

30 5 1 1  

20 531 

30 561 

40 601 

40 641 

45 686 

25 7 1 1  (!) 
30 741 

32 773 

20 793 

30 823 

45 868 

19 887 

37 924 

3 1  955 
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28. Totyos 40 995 

29. Salinos 30 1025 

30. Danıklos-Davud onun zamanında Israilli- 40 1065 rin kralı oldu. 

3 1 .  Evfilos 38 1 103 

32. Lavasathinos-Onun döneminde lsrailliler 40 1 143 ikiye aynldı. 

33. Firitidas 30 1 173 

34. Afratos 20 1 193 

35. Afratiaos-42 yıl 167 gün hüküm sürdükten 
soma tıpkı Araplardaki İmri'ul Kays gibi Yu- 50 1 243 nanlılar nezdinde en ünlü ozan olan Homerus 
dünyaya geldi. 

36. Akraganas 42 1 285 

37. Thunu Kalankariras143 20 1305 

Mağrib [Irak ve civan] halkının anlattığına göre Peygamber Yunus onun sal

tanatının son zamaniannda Ninova'ya gönderilmiş; Yahüdllerin "Arbak", Persle

rin "Deh-ak" ve Araplann "Dahhak" dedikleri İranlı birisi bu hükümdara karşı 

isyan bayrağı açmış, onunla savaşmış; mağlup edip öldürmüş ve Keyarnlerin 

iktidan ele geçirmesine kadar krallığı yönetmiştir Bu Keyanı:ler, Mağriblilerin 

Keldani dedikleri Babil krallandır. Onun [Arbak'ın] saltanatı yetmiş iki yıldı. As

lında bu Keldaniler Keyarn değil, onlann Babil'deki genel valileriydiler. Keyaniler, 

Belh'te yaşar ve arada bir Irak'a gelirler; bu yüzden Mağrib [Irak ve civan] halkı 

onlara tıpkı genel valileri gibi Keldani derlerdi. 

Ravllerden bazılan Nuh oğlu Ham oğlu Kuş oğlu Nemrud'un Babil'de dil- , 

lerin birbirine kanşmasından sonra otuz iki yıl hüküm sürdüğünü belirtmek

tedir Belki de yeryüzünde kurulmuş ilk gerçek krallık bu idi. Babil'de dillerin 

birbirine karışması (rivayete göre) (patrik) Argu zamanında olmuştur H4 Biraz 

l 43 Yazann kendi ifadesiyle bu isimlerin yazılış ve okunuşlan gibi, transkıipsiyonlan da 

doğru değildir. Bunlann doğrusu, ancak orijinal kronikten takip edilebilir. Şu an için 

bunlan tashih etme imkanına sahip değiliz. 

144 Birçok eski tarih kitaplannda rivayet edilen Babil kulesi olayının gerçekten olup olma
dığı tartışmalıdır. Ancak, genel kanaat bunun yalnızca bir efsane ve tevatür olduğu yö
nündedir. Dillerin nasıl oluştuğu konusu henüz çözülebilmiş değildir. Hint-Ati dil ai-
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önce sunduğumuz cetvelde gösterildiği gibi, iktidar Asurilerin eline geçinceye 

kadar ondan [Nemrud' dan] sonra gelenlere de kral denmiştir. Aşağıda bu kral
larının saltanat cetvelini veriyoruz: 

Babil kralları Saltanat süresi Yıl toplamı 

Kuş oğlu Nemrud 69 69 

Famnuras 85 154 

Sarniras 72 226 

Arpahşad 10 236 

Babil, Asurilerin yönetimi 
ele almasına kadar kralsız 5 241 
kalmıştır 

Babil krallanyla ilgili olarak I .  Buhtanassar (yani Nabunassar)la başlayıp, Ku

rucu İskender'in ölümüyle birlikte iktidarın Ptoleme'lere geçtiği döneme kadar 

olan zamanda yaşamış hükümdarlarla ilgili başka bir liste daha elimizde mev

cut. Biz, bu listeyi saltanat yıllanm düzeltilmiş haliyle buraya koyuyoruz. Tam 

telaffuzlanyla ilgili elimde bir cetvel olmadığı için isimleri har-be-harf veriyo

rum. Aşağıda onlann kronolojik cetvelini bulacaksınız: 

Kcldani Kralların Listesi Saltanat Süresi Toplam Yıl 
I. Buhtanassar - Almagest'in 14 14 tarihi onunla başlar 

Nabukadnasır (Nadios) 2 1 6  

Khinzeros s 2 1  

Ilulaios s 26 

!vlardukempad 12 38 

Arkeanus 5 43 

Abasilevtis 2 45 

Bilibes 3 48 

Aparanadios 6 1 54 

Erigebalos 1 "" _,_, 

Mesesimorkados 4 59 

Abasılevtis IL 8 67 

lesi tabiri nasıl saçma ve mesnetsiz bir ifade ise, Babil kulesi olayı da aynı şekilde hayalı 
bir olaydır. 
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A5aridinos 13 80 

Saosdukinos 20 100 

Nabupolasor ve Kinilado- 22 122 nos 

N abukadnassar 2 1  143 

Buhtanassar, Kudüs fatihi 43 186 

Berhalaltigar 2 188 

Baltaşassar 4 192 

I. Dara, Medya kralı 1 7  209 

Kuroş [Kyrus] - Kudüs'ü 9 218 kurdu 

Kumbisus [Kambiz] 8 226 

Daıius [Dara] 36 262 

Ahşiyaroş 2 1  283 

!. Artahşast 43 326 

Darius 19  345 

11. Artahşast 46 391 

Ohos 2 1  4 1 � . �L. 

Firon 2 414 

Daıius, Arsih oğlu 6 420 

lskender, Kurucu 8 428 Makedon'un oğlu 

Sonra tarih Pblippus'a geçti. 

Mısır'daki Kopt kralları; Persli olanlar hariç sayılan 34, saltanat yıllan top
lamı 894'dür. 

Diosfolita (Diospolitae)145 1 78 178 

Sarnanadaos (Smendis) 26 204 

Susanas (Susennes) 101  305 

Nafahras (Nephercheres) 4 1 309 

Amaııafosas (Amenôphthis) 9 318 

Asahoıis (Osochôr) 6 324 

145 Sachau'nun okuma ve düzeltmeleri. 
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Fasinahis (Psinaches) 9 333 
Fasusanis (Psüsennes) 35 368 
Sasunahosis (Sesonchôsis) 2 1  389 
Asarason (Osôrthon) 15  404 
Takalusis (Takelôthis) 13 417 
Fatafastis (Petübastis) 25 442 

1 Asarason (Osôrthôn) 9 45 1 
Fasammos (Psammos) 10 461 
Avfanivas (Euphanios7) 44 505 
Sabakon - Habeşli 12  517 
Sebihas (Sebichôs) 1 2  529 
Tarahos - Habeşli 20 549 
Amaras - Habeşli 1 1 2  561 
Astafinasis (Stephinathis) 7 568 
Nahfasos (Nechepsôs) 6 574 
Nahao (Nechaô) 8 582 
Fasammatikos 

(Psammethichos) 
44 626 

Nacanuka (Nechepsô/ 

Nechaô7) 
6 632 

Fasamüsas (Psammüthis) 1 7  649 
Vafris (Vaphıis) 25 674 
Amasis (Amasis) 42 1 716 
Daıius'a kadar Persler 1 14 830 
Amirtaios (Amyrtaios) 6 836 
Nafaritas (Nepherites) 6 842 
Ohoris (Achôris) 12  854 
Fasamos ve Müsatos 2 856 
(Psammüthis) ' 

Nakatanibas (Nektanebes) 13 869 
Taos (Teôs) 1 7 876 
Nakatanibas (Nektabenos) 1 18 894 
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Daha sonra tarih onlardan ve Keldanllerden Makedonyalı İskender'e geçti. 

Burada Ptolemelerin ve Roma imparatorlannm isimlerini ve saltanat yılla
nm da veriyoruz. 146 . . .  

Perslerin Kronolojisi 

Perslere gelince, orJar Keyumers'i ilk insan olarak kabul ederler. Keyumers'in 
lakabı Girşah yani. "dağın kralı" i.di. Llkabmm "Ki.lşah" yani "balçık kralı" ol

duğu da söylenir. Çünkü o sıralar ondan başka insan yoktu (yani yalnızca o ve 

balçık vardı). Söylendiğine göre Keyumers'in anlamı "canlı, konuşan, ölümlü" 

demekmiş. 

Perslerin tarihi Keyumers'ten başlayarak üçe bölünür. Birinci kısım Keyumers'ten 

İskender'in Daıius'u öldürdüğü güne kadar olan zaman dilimini kapsar. Çünkü 

bu tarihte İskender Pers topraklannı ele geçirmiş ve hikmet hazinelerini. ülkesine 

taşımıştır. İkinci kısım, o tarihten Babek oğlu Erdeşir'in zuhuruna kadar olan 
zaman dilimini kapsar. Bu dönemde iktidar tekrar Perslere geçmiştir. Üçüncü 

kısım, Şehriyar oğlu Yezdigerd'in öldürülüp, Sasanl döneminin kapanmasına 

ve İslam'm hakimiyetine kadar olan zaman dilimini kapsar. 

Persler, dünyanın yaratılışı, Ahrimen yani İbhs'in Allah'ın dünyayı yaratmayı 

düşünüp, onu beğenmesinden doğuşu ve hatta Keyumers'le ilgili oldukça tuhaf 

şeyler anlatırlar. Güya Allah Ahıimen'le ilgili endişeye kapılmış, alnı terlemiş ve 

terini silip atınca ondan Keyumers doğmuş. Allah, Keyumers'i Ahrimen'e gön
dermiş; Keyumers onu alt edip sırtına binmiş ve onun üstünde dünyayı dolaş

maya başlamış. Sonunda Ahıimen Keyumers'e kendisinin en çok nefret ettiği 

ve korktuğu şeyin ne olduğunu sormuş. Keyumers de cehennemin kapısına ge

lirlerse en çok ondan korktuğunu söylemiş. Böylece Ahrimen Keyumers'i ce
hennemin kapısına getirince, Keyumers sırtından düşsün diye zıplamaya başla

mış. Sonunda Keyumers aşağı düşmüş ve Ahrimen hemen onun üstüne çıkınış 

ve neresinden yemeye başlamasını istediğini sormuş. Keyumers "Dünyanın gü

zelliğini biraz daha görebilmem için ayaklanmdan başla" demiş. Halbuki onun 

söylediğinin tersirıi yapacağını biliyormuş. Gerçekten de Ahrimen onu kafasın-

146 Metinde olmakla birlikte Ptolemeler ve Roma imparatorlan önemli tarih kitaplannda 

tam olarak verildiği için, biz eserin hacmini gereksiz yere artırmamak maksadıyla al
mayı uygun görmedik. 
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dan yemeye başlamış; ve yavaş yavaş erkeklik organının, yumurtalannın ve döl 

yatağının bulunduğu noktaya gelmiş. O anda yeryüzüne iki damla döl düşmüş 
ve ondan Meşa ve Meşane doğmuş. Bu iki kelime Perslerde Adem ve Havva'nın 
yerine kullanılır ve hatta Malhi ve Malhiana da derler. Harezm Mecüslieri ise 

Mard ve Mardana derler. 

İşte benim geometrici Ebü'l Hasan Azerhur'dan dinlediğim budur. Şair Ebu 
Alı Muhammed ibn Ahmed el-Belhi ise "Şahname" adlı eserinde insanın yaratı
lışıyla ilgili hikayesinde bizim naklettiğimizden tamamen farklı bir rivayet suna

rak, hikayesini Abdullah b. el-Mukaffa, Muhammed bin el-Cehm el-Bermekl, 
Hişam b. el-Kasım, Sabur şehrinin môbedi Behram b. Merdanşah ve Behram 
b. Mihran el-Isfahanı:'nin aynı adı taşıyan "Kitab siyer e!-mü!uk" adlı eserlerine 
dayanarak düzelttiğini söylemekte; daha sonra da rivayetini Zerdüştl Behram 

el-Herevfoin naklettikleriyle karşılaştırmaktadır. 

[Muhammed el-Belhi] şöyle diyor: "Keyumers, cennette üç bin yıl geçirdi; 
bunlar, Koç, İkizler ve Boğa burçlanrıın yıllarıydı. Sonra üç bin yıl boyunca teh
likeden uzak, huzurlu bir hayat yaşayacağı dünyaya indirildi. Bu üç bin yıl da 

Yengeç, Aslan ve Başak burçlannın yıllanydı. Bu durum Ahrimen yüzünden 
kötülüklerin ortaya çıkışına kadar sürdü. Şöyle ki; Keyumers'in adı Girşah'dı. 
Gir, Pehlevicede dağ demektir. O, dağlarda yaşıyordu ve nzk yönünden sıkıntısı 

yoktu. Hangi hayvan onu görse veya gözü ona takılsa, aklı başından gider ve 

duygulannı kaybederdi. Ahrimen'in Harur [Hazura] adında bir oğlu vardı. [Bir 
gün] Keyumers'le karşılaşınca onun tarafından öldürüldü. Bunun üzerine Ahri
men Keyumers'ten Allah'a şikayetçi oldu. Allah da Kendisi ile Ahrimen arasındaki 

ahide uygun olarak Keyumers'i sıkıntıya sokmaya karar verdi. Önce dünyanın 

tüm meşakkat ve sıkıntılarını, sonra kıyametin azaplanm ve başka şeyleri gös

terdi. Keyumers bunlan görünce ölümü arzuladı ve Allah da onun canım aldı. 
O sırada Keyumers'in sulbünden İstahr yakınındaki Damdad dağına iki damla 
düştü. Ve ondan iki ravent fidanı bitti. Dokuz ay sonra dallar üzerinde organlar 

çıktı ve ayın sonunda iki fidan insana yani Meşa ve Meşane'ye dönüştü. Onlar, 

yiyecek ve içecek konusunda hiçbir sıkıntı çekmeden elli yıl yaşadılar. Bu du
mm, Ahrimen\n yaşlı bir kişi suretinde ortaya çıkışına kadar devam etti. Ahri
men, orJan ağaçların meyvelerinden yemeye teşvik etti ve ilk önce kendisi yedi 

ve birden genç bir insana dönüştü. Bunun üzerine onlar da [Meşa ve Meşane] 
yemeye başladılar. Ama onlar bahtsızlıklara ve güna..lı.a battılar. Kendilerini şeh-
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vet bürüdü ve cinsi temasta bulundular. Bir çocuklan oldu; ama hırslarından 

onu yediler. Neyse ki Allah kalplerine merhamet duygusu yükledi. Daha soma 
altı çocuklan oldu. Bunlann isimleri Avesta'da mevcuttur. Yedinci batında Siya

mek ve Fravak dünyaya geldi. Onlann evliliğinden ise Hoşeng doğdu. 

Onlann kronolojilerinin ilk kısmına baktığınızda, hükümdarlann hayatları, 
yaptıkları önemli işler, insanın aklını kanştıran, akıl manuk kabul etmez, saçma 
sapan şeylerdir. Ama bizim amacımız tarihi olaylan tenkit ve tashih etmek de

ğil, bilgi toplayıp okuyucuya sunmak olduğu için, ben burada Pers alimleri, 

MecüsI horabadlan147 ve môbedlerinin söylediklerini ve onlardan naklolunan

lan vermeye çalışacağım. Aynca daha önce yaptığımız gibi, diğer halklann kro
nolojileriyle örtüşmesiyle ilgili planımıza uygun olarak, verileri bir tablo ha
linde sunacağız. 

Farklı unvanlarla bilindikleri için krallann yahut hükümdarlann adlanna 
onların unvanlarını da ilave edeceğiz. Eğer bir hükümdar herhangi bir lakap 
taşımışsa onun soyundan gelenler veya o hanedanı sürdürenler de aynı lakabı 

taşımışlardır. Örneğin Pers hükümdarlarının ortak unvanı Şahanşah'dır. Bu un

vanlarla ilgili listeyi aşağıda veriyoruz: 

Krallann niceliği. Ald:ıhlan lakaplar 

SasanI Pers krallan Şahanşah ve Kisra 

Rum krallan Basili yani Kayser (Sezar) 

Iskendeıiye krallan Batlamyus (Ptoleme) 

Yemen krallan Tubba' 

Türk, Hazar ve foğuzguz Krallan148 Hakan 

Guz Türklerinin krallan149 Han uta 

Çin krallan Bağbur [Fağfur] 

Hint krallan Balhara 

Kannuc krallan Rabi 

Habeş krallan Necaşi 

Nubiya krallan Kabil 

147 Mecüs1 rahipleıinde bir rütbe. Mevki olarak môbed'den üstün din adamı. 
148 Paıis ve Henry Rawlinsons nüshası: Hazrec ve Gırgız 
149 Paıis nüshası: Habuna [Cabuya] 
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Doğu Denizi adalannın la-allan Mihrac 

Taberistan dağlan krallan İsfahbad 

Dünbavend krallan Masmağan 

Garçistan krallan Şar 

Serahs la-allan Zadeveyh 

Nesa ve Ebiverd krallan Bahmana 
1 Keş la-allan Nidun 

1 

Fergana la-allan ihşid 

Üsruşene la-allan Afşin 

Şaş la-allan Tudun 

Merv krallan Maheveyh 

Nisa bur Kanbar150 

Semerkand la-allan Tarhun 

Serir la-allan el-Haccac 

Dehistan krallan Sul 

Curcan la-allan Anahpad 

Saklab krallan Kab bar 

S üryam la allan Nimrud 

Kopt krallan Firavun 

Bamiyan la-allan Şir-i Bamiyan 

Kabul la-allan Kabulşah 

Timıiz la-allan Tirmizşah 

Harezm la-allan Harezrnşah 

Şirvan kralları Şirvanşah 

Buhara la-allan Buharhudat 

Guzganan krallan Guzgan-hudat 

150 Sachau, bu "kabbar" kelimesiyle ilgili olarak Lerch ve Tomaschek'in kelimenin kinaz 

(jl . .iS)ın yanlış telaffuzundan kaynaklandığını ve dolayısıyla bunun Kabbar yerine ki
naz okunması gerektiğini belirt.irken, eserin Ozbekçe çevirisinde, bir nüshada sözc\1-
ğun harekeleri konulmadığı için bunu doğrudan kinaz okumanın daha mantıklı ola
cağı kaydedilmektedir. 
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Şahsi unvanlara gelince, Müslüman hanedanlara kadar bu yalnızca Perslerde 

vardı. Perslerin ilk hükümdarlan üçe aynlır. 

Bir tanesi Pişdadiler151 yani tüm dünyayı hakimiyet altına alan; şehirler ku

ran, maden yataklannı işleten ve tüm meslekleri icat eden; yeryüzünde adaleti 

yayan ve Allah'a hakkıyla kulluk edenlerdir. 

ikincisi EyldnYler yani "yüce/ulu kişiler"dir. Onlar dünyanın tamamına ha

kim olamadılar. Yeryüzü hükümdarlığını bölen ilk kişi Temiz Feridun'dur. Ri

vayete göre kisralann bazı oğullannın naklettiği gibi, Feridun dünyayı oğullan 

arasında taksim etmiştir: 

Böldük mülkümüzÜ sağlığımızda, 

Kasabın tezgahında et parçaladığı gibi; 

Şam ve Rum'u verdik; ta Güneş'in 

Battığı yere kadar Selm'in payı olarak. 

Tuc'a verdik Türkleri; 

Türklerin topraklan amcamızın oğlundadır; 

Irak-ı Acem'i zorla aldık 

İktidar bizde ve hatta nimet de. 

Üçüncü hanedan Keydnilerdir. Bunlar en büyükleridir. ünlann döneminde 

dünya değişik halklar arasında taksim edildi. Bu hanedanlar arasında bazı ara 

devreler vardır ki, bunlar yüzünden sıra ve kronolojilerin takibi şüpheli hale 

gelmektedir. Yine de Perslerin genellikle üzerinde ittifak ettikleri birinci hane

dan hükümdarlan şunlardır: 

1 5 1  Pişdadtlerden Eşkanilere kadar gelip geçen Iran hükümdarlan efsanevi kişiliklerdir. Do

layısıyla yaşadıklan yıllar ve omurleriyle ilgili bilgiler de efsanevidir. Örneğin Pirdevsi'nin 
Şahname'de belirıtiğine göre Keyumers 3000, Cemşid 700, Dahhak 1000 ve Keyku
bad 100 yıl yaşamıştır. 
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Hükümdar Pers hükümdarlarmm birinci grnpta yer alan- l.iikaplan Saltanat Toplam kateımrisi lann adlan c:-iiı'l"Ot..:.'i 
Keyumers Kirşah 30 30 
Perslerde Adem ve Havva'ya tekabül eden Meşa ve 

ilk insan "oğullann ve kızlann anası" kabul edilen Meşane'nin - 40 70 
doğumuna kadar 

Onlann evlenmelerine kadar -- 50 120 
Hoşeng'in doğumuna kadar -- 93 2 13 
Hoşeng b. Efrııvak b.Siyamek b. Meşii Pişdad 40 253 
Tahmures b Vıcehan h lnkahad h Hoşeng-Budasefin152 

Zibavend 1 254 
zuhuruna kadar 

Ondan soma - 29 283 
Cem b. Vicehan - Onun insanlara silah yapmala-
nnı emremıesinden ip eğirip dokumap emrerrne- Sid 50 333 
sine kadar 

Jnsanlan dört gruba aprmap emredene kadar - 50 383 
$e}1anlarla sm'aşıp onlan yenişine kadar - 50 433 
Şeytanlara kayalan kınp taşımalarını emretmesine - 100 533 
kadar 

Tekerlekli arabaların yapılmasını emredip, yapıldık-
- 66 599 

tan sonra binmesine kadar 

Soma insanlar sıhhatli ve bolluk içinde yaşadılar 
- 300 899 

daha sonra Cem gizlendi 

Cem, Dahhak tarafından mağlup edilinceye kadar 
gizlenmiş olarak kaldı. Dahhak onun bağırsaklannı - 100 999 
çıkarıp testere ile kesti 

Dahhak b. Ulvan (Ameliklerden) veya diğer adıyla 
Bevaresp b. Arvendasp b. Zinkav b. Berişend b. Gar 

Azda hak 1000 1999 
b Efravak b. Siyamek b. Meşa (Gar, saf kan Arap-
!arın atasıdır). 

Efridün h A'1l}>an Gav h A<;fiy>an Nlgav h A<;fiy>an $ehrgav 1 b. Asfiyan Ahunhegav h. Asfiyan Tspidgav b. Asfıyan El-Môbed 200 2 1 99 
Dlzegiiv b. Asfiyan N\gilv b. Nifurilş b. Cem 

İrac Kardeşleri Selm ve Tuc tarafından öldurüldü. Ik-
El-Mustafa 300 2499 

tidar onlara geçti. Bu üçü Efıidün'un çocuklanydı. 

Minuçihr153 b. Güzen. İrac'ın kızıdır. Tuc ve Selm'i 
Firuz 20 2519 

yani Farsça Şerrn'i öldürünceye kadar 

152 Budasef, Sabiilerin efsanevi atası ve o dinin kurucusu. 
153 Minuçihr veya J'vfinuçehr Şahnarne'de verilen bilgiye göre İran'ın altıncı hükümdanclır 

ve Efridun'un evladındandır. Avesta'da da geçen bu kelime "manuş" - dağ ve "çitra" -
isim olup "dağda doğan" demektir. 
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Tuc'un oglu lranşehr'i ele geçirip Minuçihr'i kovun-
- 60 2579 

caya kadar 

Afrasyab b. Büşeng b. lnat b. Rlşmen b. Türk b. Ze-
benesp b. Erşasp b. Tüc - ldinuçihr tarafından rnağ- - 12  2591 
lup edilip kovuluncaya kadar. Sonra ok atarak ba-

nş yapular 154 

Minuçihr - Ölünceye kadar - 28 16 19  
Tuc et-T ürkı. Irak'ı zaptetti. Afrasyab 12  2631 
Zab b.  Tahmasp b .  Kerncehuber b. Zu b. Huşeb b. 
Vidinek b.  Düser b.  Minuçihr ve Girşasp yani Sam 

Ortaklaşa 5 2636 
b. Neriman b. Tahmasp b. Eşk b. Nuş b. Düser b. 
lvlinuçihr . 

Keykubadm b. ?.ağ b. Nuduga b. Mayişu b Nu-
Birinci 100 2736 

dar b. Minuçihr 

Keykavus b. Keyniye b. Keykubad - isyan edip Şern-
Nimrud 75 281 1  

rner tarafından esir edilinceye kadar 

Sonra Rustem b. Destan b. Kirşasp tarafından kuna-
- 75 2886 

' nldı ve ölünceye kadar krallık yapu 

Keyhüsrev b. Siyavuş b. Keykavus. Hacca gidip, or- Humaı11n 60 2946 
tadan kayboluncaya kadar 

Keyluhrasp b. Keyveci b. Keymeniş b. Keykubad, 
Bubtruıssar'ı Kudüs'e gönderip şehri yıktınncaya El-Belhi 60 3006 
kadar 

Ondan sonra 60 3066 
Keybiştasp b.  Luhr.asp: Zeraduşt'un zuhuruna ka-

El-Herbad 30 3096 
dar 

Ondan sonra - 90 3 186 
Keyerdeşir Bahman b. lsfendiyar b. Biştasp Uzun kollu 1 1 2  3298 
Humani, Erdeşir Bahman'ın kızı Çihrazad 30 3328 
Dara b. Erdeşir Bahrnan Büyük 12  3340 
Dara oğlu Dara - lskender tarafından oldürulun- İkinci 14 3354 
ceye kadar 

Bu kısımda verdiğimiz tarihler Kitab-u Siyer'de oldukça değişik şekillerde 

geçmektedir; ama benim yukanda naklettiklerim, üzerinde en fazla ittifak edi

lenlere en yakın olanıdır. Ben onlan Hamza b. el-Hüseyn el-IsbahanI'nin "Ki-

154 Ok atarak barış yapma efsanesi için bkz. s. 
155 Key kelimesi (Avesta'da Kaviy) "efendi", "hükümdar" "bey veya padişah" anlamındadır. 

Şahname'de genellikle lakab olarak kullanılır. Daha sonralan Keyani hanedanı men
suplarının isimlerinin başında yer aldı. 
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tab tevaıihi kibar el-uman men meda minhum ve men gaber" adlı eserinde daha 

başka bir şekilde buldum. Kendisi bunları din kitabı Avesta'dan alarak tashih 

ettiğini söylemektedir. Bunlar, aşağıda verilen şekildedir: 

Birinci Kısmın İkinci Cetveli 

Keyumers'ten itibaren Avesta'dan alınan PişdadI krallannın isim- Saltanat 
Toplam 

leri Süresi 

Keyumers, ilk insan 40 40 

1 70 yıllık bir zaman dilimi Hoşeng 40 80 

Tahmures 30 1 10 ' 

Cem 616 726 

Bi:varasp 1000 1726 

Efridün 500 226 

Minuçihr 120 2346 

Afrasyab 1 2  2358 

Bilinmeyen bir zaman boşluğu - -

Zab 9 2367 

Girşasp, Zab 'la onaklaşa 3 2370 

Zaman boşluğu - -

KeyanI krallarının isimleri 

Keyk-ubad 126 2494 

Keykavüs 150 2646 

Keyhüsrev 80 2726 

Keyerdeşir 1 12 3078 

Çihrazad 30 8108 

Dara b. Bahman 12 3 120 

Dara oğlu Dara 14 3 1 34 

Daha sonra Hamza, bir môbede ait nüshada bu listeyi şu şekilde buldu

ğunu belirtmektedir. 
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Birinci kısmın IH. listesi 
Môbed nushasuıa göre Pı;;dacl1 Saltanat yılı Toplam krallan 

i Keyumers 30 30 
Meşa ve Meşane - Çocuklan 50 80 
oluncaya kadar 

!kisinin olumıtrıe kadar 50 130 
Dünyanın kralsız yıllan 94 224 
Hoşeng 40 264 
Tahrnures 30 294 
Cem, ortadan kayboluşuna ka- 616 910 dar 

Ortalıkta gorunmediği yıllar 100 1010 
B!varasp 1000 2010 
Efrtdün 500 25 10 
Minuçihr 120 2630 
Zü ve Girşasp 4 2634 

Keyarıl krallan 

Keykubad 100 2734 
Keykavus 150 2884 
Keyhüsrev 60 2944 
Luhrasp 120 3064 
Biştasp 120 3 184 
Erdeşir l l2 3296 
Çihrazad 30 3326 
Dara b. Bahrnan 12 3338 
Dara oğlu Dara 14 3352 

Mağrip ehlinin kitaplarından biyografi ve tarih kitaplanna alınan kayıtlara 

göre Efridün'dan - ki onlar Yaful diyorlar - son kral Dara'ya kadar Pers ve Ba

bil krallannın isimleri, saltanat yıllan ve yıl toplamı farklıdır. Kanaatimce onlar 

Pers krallannın Babil valileriyle birlikte zikretmişlerdir. Eğer biz bunu kitabı

mıza almasaydık, hem kitabın değerini düşürmüş, hem de bu bilgiyi okuyu

cunun dikkatinden kaçırmış olurduk. Görüşler ve rivayetler birbirine karışma

sın diye anlan ayn bir tablo halinde vermeyi tercih ettik. 
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Mağrip halkına göre Efridun'dan itibaren Pers krallan 

Yaful156 yani Efridün 

Tiglatpalassar 

Salınanasar yani Selm 

Sinnaherib, Salınanassar oğlu, Persler ona Sanaref derler 

Sardum157 yani Tumasp oğlu Zil 

Sonra şu büyük krallar hüküm sürdü 

Keykubad 

II. Sinnaherib 

Macem 

Buhtnassar yani Keykavi'ıs 

Evilad, Buhtnassar oğlu 

Baltaşassar, Evilad oğlu 

I. Dara el-Mahi yani Darius 

Kuroş yani Keyhüsrev 

Kirus, yani Luhrasp 

Kam biz 

II. Darius 

Xerxes b. Dara yani I. Hüsrev 

Erdeşir b .  Hüsrev, lakabı 

Malauşir yani uzun kollu 1 
11. Hüsrev 

Sogdianus, Notos b. Hüsrev 

Erdeşir b. Dara ll. 

Erdeşir lll. 

Arsis b. O hus ' 

Dara; son Pers krah 

156 Faris nüs. Baku1; Rawlinson nüs. Ya.ful, Londra nüs. Na.ful 
157 Faris ve Rawlinson nüs. Sanım (ve Sarhaddom) 

Saltanat Toplam yılı 
35 35 

35 70 

14 84 

9 93 

3 96 

49 145 

3 1  176 

33 209 

57 266 

1 267 

2 269 

9 278 

8 286 

34 320 

80 400 

36 436 

26 462 

41 503 

30 533 

9 542 

41 583 

27 610 

1 2  622 

16 638 
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Yahudilerin, Mecusilerin, Hıristiyanlann ve onlara bağlı değişik mezhep

lerin insan soyunun başlangıcıyla ilgili rivayetleri ve keza başlangıç sonrasıyla 
alakalı kronolojileri, öncelikle bu başlangıç gerçeğini kabul etmeleri, bu ko

nuda müttefik olmalan ve ihtilafa düşmelerinden sonra başlamıştır. Bu başlan

gıcı kabul etmeyenlerse yalnızca bazı yorumlar yaparak görüşlerini onlar üze

rine bina etmişlerdir. 

Bununla birlikte insanlığın kökeni olan Adem ve Havva, tarihin başlangıcı 
olarak kullanılmıştır. Bazılanna göre bu zaman dilimi bazı çevrimlerden oluşmak
tadır. Her bir çevrimin sonunda, yaratılmış olan her şey yok olur; dolayısıyla her 
bir çevrimin kendine özgü Adem ve Havva'.sı vardır158 ve o çevrimin kronolojisi on
larla başlar. 

Kimilerine göre ise her bir çevrimirı belli bir bölgede kendi Adem ve Havva'sı 

vardır ve dolayısıyla insanlann yapılannın, tabiatlannın ve dillerinin farklılık
lan bundan kaynaklanır. Bazılan bunu aptalca bir görüş olarak kabul etmekte 
ve başlangıcından bu yana mazinin sonu olmadığını ileri sürmektedirler. Bun
lar din pişvalannın görüşünü esas alır, bundan kurnazca bir sonuç çıkarmaya 
çalışırlar ki, pek çok kişinin yaptığı da budur. Örneğin Zaid b.  Muhammed ez
Zuğli159 bunlardandır. Ez-Zuğli'ye göre insanlar dünyanın ilk yaratıldığında sü
rekli adavet ve rekabet halindeydiler. İyi insanlar kötüler tarafından aşağılanmış, 

zulmedilrnişlerdi. Bu durum, Pişdad adlı adil bir hükümdann onlan Firdevs de

nilen bir yere getirmesine kadar devam etti. Bu Firdevs dedikleri yer, Aden'den 
Serendib'e kadar uzanan bölgenin adıydı. Firdevs'de ud ağacı, karanfil, güzel 
meyveler ve çeşitli nimetler mevcuttu. İnsanlar burada kötülükler meleği ifritin 

158 Bazı ilim adanılan, dünyanın her 1 50-200 bin yılda bir çevrim geçirdiğini; her şeyin yok 

olup, hayatın yeniden başladığını ileri sürmektedir. Hatta Muhyiddin Arabi, Fütuhtıt-ı 

Mehhiyye adlı eserinde, bir defasmda mana aleminde tayy-ı zaman ve tayy-ı mekan ya

parak (bugünkü dille zaman tünelinden geçerek) hacca gittiğini; orada Cebrail'le kar

şılaştığını, onunla bir süre sohbet ettiğini ve sohbet sırasmda "Adem nasıl?" diye sordu

ğunda Cebrail'in "Haı-ıgi Adem'i soruyorsun? Bugüne kadar dört yüz Adem gelip geçti" 

şeklinde cevap verdiğini belirtir. Alimler dünyanın yaşının beş-altı milyar yıl olduğunu 

belirttiklerine ve her 1 50-200 bin yılda bir çevrim tamamlandığına göre, böyle bir ih

timal pek de mantıksız değildir. Çünkü günümüz tarihçileri ve bilim adanılan henüz 

beş-altı bin yıllık tarihin sırlannı çözmekte bile zorluk çekerken, bunca uzun zaman 

dilimini çözmenin imkansızlığı ortadadır. 

1 59 IX. Yüzyılda yaşamış bir Islam hukukçusu. 
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anlan bulmasına kadar rahat içinde yaşadılar. İfrit onlara düşmanlık beslemeye 

başladı. Pişdad, burada anası babası belli olmayan bir delikanlı ile bir genç kız 
buldu; onları besleyip Meşa ve Meşane adını verdi, sonra da anlan evlendirdi. 
Ama bilahare onlar burada günah işleyince Pişdad tarafından kovuldular. On

larla ilgili hikaye oldukça uzundur. 

Daha sonra Zuğli'nin insanları cennete yerleştirme vaktinden - ki tarihin baş

langıcı budur, - bu insanlann ifıiti keşfetmelerine kadar bir yıl, Pişdad'ın Meşa 
ve Meşane'yi keşfine kadar iki yıl geçtiğini; anlan evlendirmesine kadar bir yıl, 

onlann helak olmasına kadar otuz yıl ve bizzat Pişdad'ın ölümüne kadar dok

san dokuz yıl geçüğini; daha sonra Zuğli'nin tarihleri bir yana bırakuğı ve an
lan takip etmekten vazgeçtiği anlatılmaktadır. 

Eşkanilerin Kronolojisi 
Pers tarihinin ikinci kısmına gelince, bu İskender'den itibaren Babek oğlu 

Erdeşir'in saltanauna kadar geçen zaman dilimidir. Bu zaman aralığında lböl
gede] Mülük-u Tavfüf söz sahibiydi. Bunlar, İskender tarafından kendi bölgele
rinde iktidar sahibi yapılan kişilerdi. Hiç biri bir diğerinin sözünü dinlemezdi. 
O sıralarda Irak ve Malı ülkesinde yani el-Cibal'de160 Eşkfu:ıtler hüküm sürü
yorlardı. Onlar da Mülük-u Tavfüf'tendi, ama diğer melikler onlara bağlı değil
lerdi. Diğer melikler Pers 1ı..anedarıL.'11Il üyesi olduklan için onlara saygı duyu
yorlardı. Eşkanllerin ilk prensi Eşk b. Eşkan'ın lakabı Ağfurşah b. Balaş b .  Şapür 
b.  Eşkan b. j_,s.JI l..>"i 161 b. Siyavuş b.  Keykavus'du. 

Pers müverrihlerinin büyük bir kısmı Iskender'in saltanauyla ilk Eşkaru pren

sinin saltanau arasındaki dönemi birbirine bağlamaktadırlar ki, fahiş bir eksiklik

tir. Bazılanna göre Eşkfu:ıtler İskender'den sonra hüküm sürmüştür; kimileri ise 
bu dönem hakkında hiçbir şey bilmediklerinden konuyu karıştırmaktadırlar. 

Ben, onlardan bana kadar yeüp gelen rivayetlere dayanarak, imkan dahi
linde yanlış olanı tashih edip, yalan bilgiden uzak durarak gerçeği vurgulamaya 
çalışacağım. Önce birinci kısmın birinci tablosuyla ilgili alanlan veriyorum ve 
ona da birinci tablo diyorum: 

160 Ma..lı. Media'nın eski adıdır. El-Cibal veya el-Cebel ise coğrafya terrninoloıine daha soma 
girmiş kelimelerdir. 

161 Asya Müzesi nüshasında Eş el-Cebbar. Nitelci_m ikinci tabloda bu şekilde verilmekte
dir ki, bu durumda bunun bir müstensih hatası kabul edilmesi gerekir. 
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I. Kısmın l Tablosu 

J L kısmın I. tablosuna göre Eşkani krallarının Lakap lan 
Saltanat 

Toplamı 1 adlan Süresi 

Makedonyalı Iskender 14 14 

Eşk b. Eşkan Hoşdih 13  27 

Eşk b. Eşk b. Eşk Eş kan 25 52 

Şapur b .  Eşk Zerrin 30 82 

Behram b .  Şapür162 Hürün 2 1  103 

Nersı b. Behram Gisüvar 25 1 28 

Hürmüz b. Nersi163 Salar 40 1 68 ' 

Behram b. Hürmüz Ruşen 25 193 

Flrüz b. Behram Balad 17  2 1 0  

Kisra b. Flrüz Beradih 20 230 

Nersi b. Flrüz Şikaıi 30 260 

Erdavan b. Nersl Sonuncu164 20 280 

Buraya aynı kısmın Hamza'nın Avesta'dan aldığı ikinci tablosunu da ilave 

ediyor ve ona II. Tablo diyorum. Böylece Pers kroniklerinde aynı adla geçen üç 
tablonun kısımlannı birbirine bağlamış ve bir daha tekrar etmemek için düz

gün bir şekle sokmuş olacağız: 

H. Kısmın U. Tablosu 

1 1 11. Kismın II. Tablosu Eşkanl krallan (Harnza'ya gore) 

Makedonyalı Iskender 

Eşk b. Balaş b. Şapur b. Eşkan b. Eş el-Cebbar 

Şapur b. Eşk 

Cudar b. Vican b .  Şaptır 

Vican b. Balaş b. Şaptır (yeğeni) 

Cudar b .  Vican b .  Balaş 

Nesli b. Vican 

162 Metinde "Sabür". 

163 Nersl'yi Nersa şeklinde okuyanlar da vardır. 

164 Paıis ve Rawlinsons nüshası: El-Ahmer (Kızıl). 

Saltanat Toplam süresi 

14  14  

52 66 

24 90 

50 140 

2 1  1 6 1  

1 9  180 

30 2 1 0  
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Hürmuzan b. Balaş (amcası) 17 227 

Ftrüzan b. Hürmüzan 12  239 

Hüsrev b. Ftrüzan 40 279 

Balaş b. Firüzan 24 303 

Erdavan b. Balaş b. Firüzan 55 358 

Şimdi ise Hazma el-Isfahanl'nin môbedin nüshasından aldığı tabloya uygun 
olarak konuyu netleştirmek için ikinci kısmın üçüncü tablosunu veriyorum. 

II. Kısmın ili. Tablosu165 

Eşkarıı: krallan Hamza'run môbed nüshasına istinaden Saltanat Toplam süresi 

Makedonyalı İskender 14 14 

Ondan sonra Yunanlı prensler, Pers vezirleriyle birlikte hüküm sür- 68 82 düler ki, toplam sayılan 14'dür 

Eşk b. Dara b. Dara b. Dara 10 92 

Eşk b. Eşkin 20 1 1 2  

Şapür b .  Eşkan 60 1 7 2  

Behram b. Şapür 1 1  183 

Balaş b. Şapür 1 1  194 

Hürmüz b. Balaş 40 234 

FlrO.z b. Hürmüz 1 7  2 5 1  

Balaş b.  Firuz 1 2  263 

Hüsrev b. Mala dan 40 303 

Bala.şan 24 327 

Erdavan b. Bala.şan 1 3  340 

Erdavan el-Kebir165 b. Eş kanan 23 363 

Hüsrev b. Eşkanan 1 5  378 

Behafirid b. Eşkanan 1 5  393 

Cudar b. Eşkanan 22 4 1 5  1 

Belaş b. Eşkanan 30 445 

NersI b. b. Eşkanan 20 465 

1 Erdavan, sonuncusu 3 1  496 

165 Biruni, burada "el-kebir" yani ··kelimesini" kullanmış ki, muhtemelen doğrusu 

"büzürg"dür. 
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Şimdi de matematikçi Ebu'l Farac İbrahim b. Ahmed b. Halef ez-ZencanI'nin 
kitabında bulduğum tabloyu aktaracağım. Bu yazar, değişik kayıtlan birbiriyle 
karşılaşurdıktan sonra "mülük-u tavaif' isimlerini ve saltanat yıllannı bir tablo 
halinde vermekte ve Perslerin EşkanI krallannı mülük-u tavil.if arasında göster

diklerini; Eşkani krallarının Irak ve Cibal'de İskender'in ölümünden sonra an
cak 2 46 yılında iktidan ele geçirdiklerini ileri sürmektedir. 

Ebu'! Farac'a göre Eşkanıler 
Saltanat Toplam 
Süresi 

Makedonyalı Jskender 1 4  1 4  
Mülük et-tavaif 246 260 
Afgürşah 10 270 
Şapür b. Eşkan 60 330 
Cudar Büzürg 10 340 
Bizen el-Eşkanl 21  361 
C udar el-Eş kanı 19  380 
Nersl el-Eşkanl 40 420 
Hürmüz 17 437 
Erdavan 12 437 
Hüsrev 40 489 
Balaş 24 513 
Erdavan el-Asgar (Küçük) 1 3  526 

Bu ikinci kısmın bir başka versiyonunu Ebu Mansur ibn Abdurrezzak'ın166 
"Şahrıame" adlı eserinde buldum ve onu da buraya almayı uygun gördüm: 

Şahname'ye göre Eşkam krallan Saltanat Toplam süresi 

Eşk b. Dara, kimilerine göre Ariş'in sulbünden inmedir 1 3  1 3  

Eşk b. Eşk 25 38 

Şapür b. Eşk 30 68 

Behram b. Şapür 5 1  1 19 

NersI b. Behram 25 144 

Hürmüz b. Nersi 40 184 

166 Muhammed b. Abdurrezzak et-Thsi - lran ve Irak' da X. Yüzy11da hüküm 5Uren Büveyhi 
hanedanının kuruculanndan ve aynı zamanda Büveyhi sultam Rüknüddevle devrinde 
Tus şehri valisi. Ebu Mansur onun lakabıdır. 
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Behram b. Hürmüz 5 189 

Hürmüz 7 196 

Firuz b.  Hürmüz 20 216  

Nersl b. Firuz 30 246 

Er davan 20 266 

Ikiııci k:ı.'>Tillll mahiyeti, bu tabloların mukayeseli incelenmesi sayesinde aydın
lığa kavuşmuştur. Bu, İskender'in İran'ı fethiyle başlayan ve Erdeşir b. Babek'in 
yükselerek iktidan Eşkantlerin elinden almasına kadar geçen süredir. Bu iki sı
nır gayet iyi bilinmektedir ve genel olarak doğru kabul edilmektedir. Bu du
rumda iki dönem arasındaki zaman diliminde şüphe edebileceğimiz bir ara 

dönem nasıl olabilir? Doğru; her bir Eşkam kralının ve diğer mülük-u tavföfin 
ne kadar yıl hüküm sürdüğü, ne kadar kişinin iktidara geldiğini çıkarmamız 
mümkün değildir. Çünkü bu iş rivayetlere bağlıdır ve geçmişte olan geçmişte 
kalmıştır; ama biz, en azından, imkanlar dahilinde ikinci kısımla ilgili tarihleri 

tashih etmek zorundayız. 

İskender'in hangi yıllarda saltanat sürdüğü malum; Yezdigerd'in iktidara gel
diği yıl i.se İskender takvimiyle 943 yılıdır. Dolayısıyla biz bu kesin tarihi, tablo
larda verilen tarihleri karşılaştırmak için bir nirengi noktası olarak alabiliriz. 

Önce ikinci kısmın birinci tablosundaki yıl toplamım yani 280 rakamım ele 
alalım. Sonra onu diğer tablolarla (yani I I .  Kısmın L ,  I I . ,  ve III .  tablolanyla ve 
lIL kısmın I . ,  11. ,  ve III . ,  tablolanyla) kombine etmek için üçüncü kısmın birinci 
tablosundaki Erdeşir'in tahta çıkışından Yezdigerd'in saltanat dönemine kadar 

olan zaman dilimine yani 4 10  yıla ilave edelim. Göreceğiz ki, ortaya çıkan 690 

yıllık zaman dilimi, nirengi noktası olarak aldığımız rakamdan 253 yıl eksiktir. 
Bu yekunu bir kenara atıyor ve nazar-ı itibare almıyoruz. 

Şimdi de II. kısnıı..'l. II. tablosundaki yıl toplamını yani 358 rakamını ala
lım ve ilk hesaplamada yaptığımız gibi III. kısmın II. tablosundaki yekuna ilave 
edelim. Elde edeceğimiz rakam 818 yıldır ve bizim esas aldığımız yekundan 
yaklaşık 125 yı.l eksiktir. Bunu da bir kenara bırakıp, aynı şeyi yani 1 ve 11. tab

loda yaptığımızı I I .  ve III. kısımdaki III. tablo için uygulayalım. Göreceğiz ki 
önümüze 930 yıllık bir zaman dilimi çıkacaktır ve o da esas aldığımız rakam
dan yaklaşık 13  yıl eksiktir. Bunu da bir kenara bırakacağız ve dikkate almaya-
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cağız Ama şunu belirtmeliyiz ki, gerçeğe çok yakın olsa da, kronolojiler böyle 

bir farka izin vermez. 

Ebu'l Farac'ın kitabındaki tablolara aynı şeyi uyguladığımız ve tablolan bir

biriyle karşılaştırdığımız zaman da 949 yıllık bir zaman dilimi ortaya çıkmak

tadır ki, bizim esas aldığımız tarihten 6 yıl fazladır. O halde bunu da bir yana 

bırakıyoruz. 

Şahname'deki ikinci kısmın rakamlannı topladığımız ve rn. kısmın tablo

larından birine uyguladığımız zaman da, esas aldığımız rakamdan uzak oldu

ğunu göreceğiz. Dolayısıyla onu da bir yana bırakıyoruz. 

Şimdi tüm bu hesaplamalan bir kenara atıp, Mani'nin Şaparhanı67 adlı kita

bından faydalanarak bir düzeltme yapacağız. Çünkü bu eser, diğer Pers kitaplan 

arasında, Erdeşir b. Babek'in taha çıktığı tarihten hemen sonra kaleme alındığı 

için daha fazla güvenebileceğimiz eserlerden biridir. Mani, yalan söylemeyi ya
saklayanlardan olduğu için, kronolojiyi çarpıtmaya ihtiyacı yoktur. 

Mani, eserinin peygamberin gelişiyle ilgili kısmında, kendisinin Babil'de Anno 
Astronomonım Babylonia'ya yani İskender takvimine göre 52 7 yılında, Azerban'ın 
saltanatının dördüncü senesinde dünyaya geldiğini söylüyor. Sanının burada ge

çen Azerban'la sonuncu Erdavan kastedilmektedir. Yine aynı bölümde kendi

sine 13 yaşındayken yani 539 yılında vahiy geldiğini iddia ediyor ki, kralların 

kralı Erdeşir'in saltanatının ikinci yılına tekabül etmektedir. 

Böylece Mani İskender'le Erdeşir arasında 537, Erdeşir'le Yezdigerd arasında 

da 406 yıl bulunduğunu belirtmektedir ki, onun dininin ebedi kitabının şahit

liğine nazaran doğru olan tarih de budur. 

Birbiriyle örtüşen rivayetlere göre, son hebise [her yıla çeyrek gün ilave etme] 
Yezdiger b. Şapur zamanında yapılmış ve Epagomenae, kebise sırası gelen ayın 

yani sekizinci ayın (Aban-mah) sonuna ilave edilmişti. Buna göre İskender'le Er
deşir arasındaki zaman dilimini 537 yıl olarak aldığımızda, Yezdigerd b. Şapür'la 
Zeraduşt arasında yaklaşık 970 yıllık bir zaman dilimi olacaktır ki, her 1 20 yıla 

bir ay ilave edildiği içi..Yl bu rakam 8 aylık bir kebise içermektedir. Ama pek çok 
müellifin yaptığı gibi, (İskender'le Erdeşir) arasındaki zaman dilimini 260-270 

167 Mani'nin Sasani Şapur·a ithafen yazdığı bu eserin çok ki.ıçük bir kısmı günümüze ulaş

mıştır. Kendi ifadesiyle Biruni bu kitabı kirk yıl aradıktan sonra tesadüfen Harezm'de 
bulmuş. 
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yıl veya 300 yıl gibi biraz daha fazla olarak alırsak, 600 yıl kadar bir yekun elde 

ederiz ki, bu takdirde yukanda verdiğimiz sekiz artık ay yerine altı artık ay ol
muş olmalıdır. Yani sekiz ay ilave edilmiş olması bir çelişkidir. 

Diğer yandan astronomların kitaplannda Erdeşir'in tahta çıktığı yılda horos

kopun takriben İkizler burcunun yansında, Yezdiger'in tahta çıktığı yılda ise ho
roskopun Saratan'ın altıncı derecesinde olduğu belirtilmiştir. Şimdi, eğer 93 114 
dereceyi - ki Perslerde şemsi: dolanımın tam günlerdeki fazlalığı budur, - 407 
yılla ça..rparsak, toplam 152 1/4 derece elde ederiz. Bunu da Yezdiger'in tahta çık

tığı yılın horoskop derecesinin tali' noktasından çıkarır ve kalanı kisralann ika

met yeri olan Irak'ın talı' bölgesindeki yayın içine yerleştirirsek, o zaman tali' ast
ronomların söyledikleri gibi İkizler burcunun takriben yansında olacaktır. Eğer 

yıllar eksik veya fazla çıkarsa, o zaman horoskop uymaz. Dolayısıyla iki şahidin 

teyit ettiği şey; pek çok şahidin teyit ettiğinden daha güvenilirdir. 

Eğer astrologların sözünü ettiği 407 yıla Şapurkan'da verilen 537 yılını ilave 
edersek, 944 rakamını buluruz. İşte İskender'le Yezdigerd'in tahta çıktığı yıl ara

sındaki gerçek zaman dilimi de budur. Bu bir yıllık fazlalık ise Pers takvimiyle 

Rum takviminin başlangıçları arasındaki farktan ve müelliflerin ayların ve kü
sur günlerin detaylarına dikkat etmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Hamza el-Isfahanı, Musa b. İsa el-Kisrevi:'nin bu konuyu inceleyip bizim 

belirttiğimiz bulanıklığa dikkat çekmesi konusunda şöyle diyor: "İskender'le 

Yezdigerd'in tahta cülus zamanı arasında 942 yıl vardır. Eğer Eşkanilerin hakimiyet 

süresi oları 266 yılı bu rakamdan çıkarırsak, Sasanı saltanatının Erdeşir'den 
Yezdigerd'in taha çıkışına kadar 676 yıl sürdüğünü görürüz ki, Perslerin riva

yetlerinde böyle bir rakam mevcut değildir". Ayrıca diyor ki: "Biz onların hü

kümdarlarının sayısını da inceledik ve kroııikçilerin bazı isimleri zikretmeyi 

unuttuklannı, bunun da söz konusu isin:ıler'ın birbirine benzerliğinden kay
naklandığım gördük. Ren anlan doğru olarak vereceğim. ."  Demek ki, o yani 

Musa, inşallah yeri geldiğinde üzerüı.de duracağımız gibi, hükümdarların sayı

sını ve iktidar yıllannı artırmıştır. 

Sasamlerin Kronolojisi 

Şündi tekrar Pers tarilıinin üçüncü kısmrrıa dönelim ve Ba.lıman b. İsfendiyar'ın 

soyundan gelen Erdeşir b. Babek'in tahta çıkışıyla başlayalım. Çünkü o İbni 
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Babek Şah b. Sasfuı b. Babek b. Sasan b. Bihaferid b. Mirhmiş b. Sasan Büzürg 
b .  Bahman b. İsfendiyar'dır. Kronolojinin bu kısmı, daha önceki iki kısımdaki 
noksanlıkla maluldür, fakat eksiklik daha azdır. Ona da aynı şekilde daha ön
cekilerde olduğu gibi birinci tablo ile başlıyorum. Fakat her birindeki tarihleri 
üç kısımdaki tarihlere ilave ettiğinizde Pers kronolojisine uygun bir sonuç elde 
edersiniz. Aşağıda I. tabyolu veriyoruz: 

Siisiini kralları l Tabloya uy-
Lakap lan Saltanat süresi Toplam gun olarak 

Yıl Ay Gün Yıl Ay Gün 

Erdeşir b .  Bil.bek - Pers Krallı-
ğını toparladığı içirı "toplayan'' Babagan 14 10 o 14 10 o 

diye bilinir. 

Şapür b. Erdeşir - Yunanca ki-
taplan çevirdi; onun zanıarıında Birdilı 1 30 6 12 45 4 1 2  

u d  icat edildi. 

Hürmüz b. Şapür Kahraman 1 10 o 47 2 1 2  

Behram b .  Hürmüz - Mani'yi öl-
Yezdecan 

dümü. 
3 3 3 50 5 1 5  

Behram b. Behram Şahidih 17 o o 67 5 15  

Behram b. Behram b. Behram Seganşah o 4 o 67 9 15  

N ersi b. Behram b. Behram Nahçirkan 9 o o 76 9 1 5  

Hürmüz b .  Nersi Kuhped 7 5 o 84 2 15  

Şapür b. Hürmuz Zü'l-Ektaf Hôbe-sunba 72 o o 156 2 1 5  

j Erdeşir b .  Hürmüz Yakışıklı 4 o o 160 2 15  

Şapur b. Şapur Şapar el-cünud 5 5 o 165 6 15  

Behram b. Şapür Kirmanşah 1 1  o o 176 6 15  

Yezdigerd b. Şapür Gunahkar 21 5 17 198 o 2 

Behram b. Yezdigerd Gür 1 8  10 o 2 1 6  1 0  2 

Yezdigerd b. Behram Şahdost 18 3 28 235 2 2 

Efıidün b. Yezdigerd Merdane 27 o o 262 2 o 

1 Balaş b. Firüz Kirmanşah 4 o o 266 2 o 

Kubad b. Firüz - dine sövüp ala-
Nik-ray 38 o 

şağı edilinceye kadar 
o 304 2 o 

Camasp b .  Fırüz - öncekinin 
kardeşi 

Niku-Riv 2 o o 306 2 o 
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Kubad b. Firfiz IL Zındık 4 o o 3 1 0  2 o 

Hüsrev Anuşirvan - Peygamber 1 
Adil kral 41 o o 3 5 1  2 o 

(s) doğuncaya kadar 

Ondan sonra 7 7 o 358 9 o 

Hürmüz b. Hüsrev - tahttan in- 1 
Türk-zad 9 7 1 0  368 4 10 

dirilip boğuluncaya kadar 

1 Hüsrev- Tahta haçı Eyla'dan alıp 
Perviz, 

götürünceye kadar 
Büyük 33 o o 401 1 4 10 

Melik 

Ondan sonra - Hz. Peygamrin 

hicretine kadar 
o 1 8 401 5 18 

Ondan sonra - Hüsrev'in indiri-

lip, gözlerine mil çekilerek öldü- 4 1 0  22 406 4 1 0  

rülüşüne kadar 

Kubad b. Hüsrev - veba salgı-
Şirüye 

nında ölünceye kadar 
o 8 o 407 1 o 10 

Erdeşir b Şirüye, 7 yaş Küçük 1 6 o 408 6 1 1  

Şahrvaraz - Hüsrev tarafından 

İstanbul'u kuşatmak için gön- Hurreman o l 8 408 7 18 

derildi 

Buran - Hüsrev Perviz'in kızı; anası 
Bahtlı 

Meryem kayserin kızıydı 
1 4 o 408 7 18 

Hüsrev b. Kubad b.  Hürmüz b. 
Kotalı o 1 0  o 4 1 0  9 18 

Hürmüz Perviz 

Firuz Huşdid o 1 20 1 410 1 1  8 

Azerrnidoht, Perviz'in kızı; ze-
Adaletli 

hirlendi 
o 6 o 4 1 1  5 8 

Ferruhzad Hüsrev - henüz ço-

cuktu 
o 1 1 o 4 1 1  6 8 

Yezdigerd b. Şehriyar b. Husrev 
Sonuncu 

Perviz - 1 4  yaşında idi 
2 o o 431 6 8 

Sonra Arap hakimiyeti başladı 

Hamza'nın Avesta'ya istinaden düzeltildiğini ve büyük kronolojiden aktanl
dığını belirttiği tabloya ilave edilen 11. tablo 

1 

1 
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Sasam kralları Hamza'nın Avesta'ya istinaden hazırladığı tabloya göre 

Erdeşir b. Babek 14 6 o 14 6 o 
Şapür b. Erdeşir 30 o 28 44 6 28 

Hürmüz b. $apür 1 10 o 46 4 28 

Behram b.  Hürmüz 3 3 3 49 8 1 

Behram b. Behram 1 7  o o 66 8 1 

Behram b. Behram b. Behram o 4 o 67 o l 
NersI b. Behram 9 o o 76 o 1 

Hürmüz b. Nersi 7 5 5 83 5 1 

Şapür b. Hurmuz ·'Zü'l-Ektaf' 72 o o 1 55 5 1 

Erdeşir b. Hürmüz 4 o o 159 5 1 

Şapur b. Şapur 50 4 o 209 9 1 

Behram b. Şapür 1 1  o o 220 9 1 

Yezdigerd b. Behram "Günahkar" 2 1  5 8 242 2 9 

Behram b. Yezdigerd, "Gur" 23 o o 265 2 9 

Yezdigerd b. Behram 18 4 28 283 7 7 

Firüz b. Yezdigerd 27 o 1 310 7 8 

Balaş b. füuz 4 o o 3 14 7 8 

Kubad b. Flrüz 43 o o 357 7 8 

Anuşirvan b. Kubad 47 7 o 405 2 8 

Hürmüz b. Anuşirvan 1 1  7 10 416 9 18 

Perviz b.  Hürmüz 38 o o 454 9 18 

Şirüye b.  Perviz 1 o 8 o 455 5 18 

Erdeşir b. Şirüye 1 6 o 456 1 1  18 

Buran, Perviz kızı 1 4 4 458 3 18 

Huşaneşbende o 2 4 458 5 18 

Azermidoht, Perviz kızı l 4 o 459 9 18 

Hurremzad Hüsrev o 1 o 459 10 18 

Yezdigerd b. Şehriyar 20 o o 479 10 1 18 

(Hamza'nın môbed nüshasından naklettiği IIl. tablo ile Ebu'l Farac'dan alı

nan tablo, çok cüzi farklar içerdiği, Türk okuyucu fazla ilgilendirmediği ve ön

cekilerin bir tür tekran durumunda olduğu için alınmamıştır) 
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Halifclikte Kullamlan Unvanlar 

Müneccimler, İslam halifelerinin ve diğer Müslüman hükümdarlann hiçbiri

nin 2 4 yıldan daha fazla hüküm sürmeyeceği şeklinde bir teoriden bahsederler. 

Halife Müti"nin yaklaşık otuz yıl hüküm sürmesi konusunda ise, devlet ve tah

tın Muttak:i'nin son zamanlannda ve Müstekfi'nin ilk günlerinde Abbasi:lerden 

Büveyh1lere geçtiğini, Abbasllerin elinde siyasi: yetkinin değil, yalnızca dini otori

tenin kaldığım; bunun tıpk'l. Yahüdi:lerde Re'.s Calut'un siyasi yetkiye sahip olma

dan sadece dini: otoriteye sahip olmasına benzediğini, şu anda Abbasi halifeliğini 

temsil eden prensin de gökbilimciler nazarında ancak dilli başkan olduğıınu ve 

siyası otoritesinin bulunmadığım söylerler. 

Gökbilimciler [yani müneccimler] eskiden beri bu tür kehanetlerde bulu

nurlar. Örneğin Ahmed b. et-Tayyib es-Serahsi, Satürn ve Mars'ın Saratan bur

cunda birbirine yakın geleceğini söylemişti. Keza Harun Reşid'in müneccim

lerinden Hindu Kanaka da Abbasi tahtının lsfahan'dan çıkacak birinin eline 

geçeceğini ileri sürmüş; hatta İmaduddevle lakaplı Ali b. Büveyh'in Isfahan' da 

ortaya çıkacağı zamanı bile bildirmişti. 

Abbas oğııllan, dost düşman demeden kendilerine yardımcı olanlara çeşitli 

sahte unvanlar tevdi edip, hepsine "devle" kelimesi içeren lakaplar (örneğin 

devletin yardımcısı, devletin kılıcı) dağıtınca kendi devletleri erimeye başladı. 

Hatta bu konuda öyle aşın gittiler ki, saraya ait olanlarla diğerlerini birbirin

den ayırt etmek için çift unvanlar tevdi etmek zorunda kaldılar. Bunun üzerine 

diğerleri de çift unvanlı lakaplar istediler ve bunu elde etmek amacıyla aracı

lar için kesenin ağzını açtılar. Bu defa da bu insanlarla halifeye yakın alanlan 

(zadeganlan) birbirinden ayırt etme ihtiyacı hasıl oldu. Böylece üç unsurlu un

vanlar icat edildi ve hatta "şahanşah" [şahlann şahı] unvanı bile ilave edildi. So

nunda iş öylesine çığırından çıktı ki, bu şahıslara unvanlannı ·hatırlamaya ça

lışanlar bıkkınlık getirmeye, katipler unvanlan yazmakla zaman kaybetmeye; 

onlara hitap edenler uzun hitaplar yii.zünden namaz vaktini geçirme tehlikesiyle 

karşı karşı kalmaya başladılar. Sanının halifelik tarafıııdan tevdi edilen ve gü.

nümüze kadar yetip gelen bu unvanlan bir tablo halinde vermek pek de kötü 

olınayacak. İşte size o tablo: 
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Unvan verilenlerin adlan Halifelikten verilen unvanlar 

El-Kasım ibn Ubeydullah Veliyyü'd-devle (devletin dostu) 

Onun oğlu Amtdu'd-devle (devletin direği) 

Ebu Muhammed ibn Hamdan Nasıru'd-devle (devletin yardımcısı) 

Onun oğlu Sa'd'ud-devle (devletin mutluluğu) 

Ebu'! Hasan Ah b. Hamdan Seyfü'd-devle (devletin kılıcı) 

Ali b. Büveyh İmad'üd-devle (devletin dayanağı) 

Ebu'! Hasan Ahmed b .  Büveyh Muizzü'd-devle (devleti şereflendiren) 

El-Hasan b .  Büveyh Ruknü'd-devle (devletin sütunu) 

Ebu Mansur Bahtiyar b. Ebu·ı Hasan lzzu'd-devle (devletin gururu) 

Ebu İshak ibn Hüseyn Umdetü'd-devle (devletin direği) 

Ebü Harb el-Habeşi ibn Ebi'l Hüseyn Senedü'd-devle (devletin garantisi) 

Ebu Mansur Bistun b .  Vuşmegir lahiru'd-devle (devletin sırtı) 

Ebü Mansur Büveyh b. el-Hasan Müeyyidü'd-devle (devleti kollayan) 

El-Merzüban b .  Bahtiyar 
1 

İ'zazu'd-devle (devleti yücelten) 

Kabüs b. Vuşmegir Şenısü'l-meali (yüce tepelerin Güneşi) 

Ebu Ahmed Haris b .  Ahmed Veliyyu'd-devle (devletin dostu) 

Ebu Şüca' Fennahüsrev b. el-Hasan 
Adudu'd-devle ve tacu'l-mille (devletin des-

teği ve halkın tacı) 

Ebu Kalancar b .  Fennahüsrev 
Fahru'd-devle ve Fekku'l-ümme (devletin gu-

ruru ve ümmeti hürriyete kavuşturan) 

Ebu Kalancar Merzüban b. Fennahüsrev 
Semsemü'd-devle ve şemsü'l-mille (devletin 

dayanağı ve milletin Güneşi) 

Ebu'! Fevaris b .  Fennahüsrev 
Şerefü'd-devle ve zeynü'l-mille (devletin şe-

refi ve milletin süsü) 

Ebu Talib Rüstem b .  Ali 
Mecdü'd-devle ve kehfü'l-ümme (devletin 

gururu ve ümmetin sığındığı mağara) 

Ebu'l Kasım Mahmud b. Sebüktekin 
Yemtnü'd-devle ve em'inü'l-mille (devletin 

sağ kolu ve milletin güvendiği dağı) 

Bahau'd-devle ve ziyau'l-mille ve gıyasu'l-
Ebu Nasr Hurre Ftrüz b. Fennahüsrev ümme (devletin nuru, milletin ışığı ve üm-

metin yağınuru) 

Ebu'! Hasen Muhammed b. İbrahim Nasıru'd-devle (devletin yardımcısı) 
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Ebu'l Abbas Taş el-Hacib Hisamu'd-devle (devletin tamamlayıcısı) 

Ebu'l Hasen Faik el-Hassa Amidu'd-devle (devletin direği) 

Ebu Ali Muhammed b. Muh. b. Ibrahim l\asıru'd-devle (devletin yardımcısı) 

Sebüktekin (ilk önce) Muinu'd-devle (devletin yardımcısı) 

Daha sonraki unvanı 
Nasıru'd-dirı ve'd-devle (dirıin ve devletin 
yardımcısı) 

1 Ebu'l Fevaris Bektuzün el-Hacib Sinanu'd-devle (devletin mızrağı) 

Ebu'l Kasım Muhammed b. Ibrahim Nasiru'd-devle (devletin yardımcısı) 

Ebü Mansur Alp Arslan el-Balevi Muinu'd-devle (devletin yardımcısı) 

Halifelerin vezirleri de "Zu'l-yernineyn'' ,  "Zu'r-riaseteyn". "Zu'l-kifayeteyn","Zu 

es-seyfeyn", "Zu'l-kalemeyn" vs. gibi "zü" (sahib/-li/lı) edau içeren unvanlar al

dılar. [Zu'l-kalemeyn: İki kalemli yani iki divanın reisi] . 

BüveyhIJ.er de iktidar ellerine geçtiği dönemde halifeliği taklit ettiler. Hatta 

daha da aşın gidip, hiçbir şey ifade etmeyen sahte unvanlar dağıtnlar ve vezirle

rine "Kafi'ul-kufat", "El-Kafi'ul-evhad", "Evhad'ul-kufat" gibi unvanlar verdiler. 

Horasan'ı elinde tutan Saman ailesi, bu tür unvanlara pek sıcak bakmadı 

ve bir takım künyelerle iktifa etmeyi yeğledi. (Ebü Nasr, Ebü'l Hasan, Ebü Sa

lih, Ebu'l Kasım, Ebu'l Haris gibi). Hayattayken El-Melik El-Müeyyed, El-Melik 
el-Muvaffak, El-Melik El-Mansur; El-Melik el-Muazzam ve El-Melik el-Muntasır; 
ölümlerinden sonra ise El-Hamid, Eş-Şehid, Es-Said, Es-Sedıd, Er-Raziy gibi isim

ler kullandılar. Ama başkumandanlan konusunda halifeliği taklit ederek on

lara NCi.sır ed-devle, İmiidu'd-devle, Husamu'd-devle, Amidu'd-devle, Seyfu'd-devle, 
Siniinu'd-devle, Mufnu'd-devle gibi unvanlar verdiler. 

Hicri 382 yılmda kendi devletini kuran Buğrahan da aynı şeyi yapu ve ken

dirle Şihabu'd-devle unvanmı aldı. Hatta onlardan [Karahanlılardan] bazılan 

daha da ileri giderek emfru1 alem ve seyyidu'l ümera isimlerini aldılar. Allah da 

onlara dünya hayaunda küçük düşürülmenin acısını tatunp, hem onlara hem 

de başkalanna acizliklerini gösterdi. 

Yüce Errıirimiz ise, Allah onun saltanaunı daim etsirl, halife kaundan kendi

sine gönderilen mektupta -devle kelimesiyle oluşturulan unvarı.lar teklif edilince, 

kendini da...1-ı.a yüce görüp, mecazi unvanlılara benzemek istemedi ve kendirle 
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gerçeğe yakışır bir unvan seçti. [Şemsü'l-mealı:] . Allah onun kudretini daim et

sin. O, dünya hükümdar lan arasında ışık saçan, yüce katından saçılan ışıklarla 

onlann karanlığını aydınlatan bir Güneş gibidir. Halifeler ona "erıı1ru'l-mü'rııirı1n" 

unvanım layık görüp, daha da üstün bir unvan vermek istediler. Ama o, ali him

metiyle bunu da reddetti. Allah ona uzun ömürler versin; adaletiyle dünyanın 

ufoklannı, nazanyla cihanın ülkelerini aydınlatsın; onun işlerini ve sayesi altın

daki tebaasının işlerini kemale erdirsin, amaçlanna ulaşursırı. Allah, elbette bunu 

yapacak güçtedir ve kullannın yaptıklannı gören ve bilendir!168 

168 Metnin burada...'1 itibaren uzunca bir kısmı o döneme ait almanaklardaki tarihlerin he
saplanması; Yahudi ve Pers takvimlerindeki hesap farklan; ayların ve yılların başlangıç
ian; hükümdarların saltanat sürelerinin günü ve saatlerüı.e varıncaya kadar hesapian
ması; bu takvimlerde kullanılan küçük ve büyük çevrimler; ekliyıl (kebise) hesapian 
gıbi tamamıyla takvimlerle ve astronomiyle ilgili olduğu; genel okuyucu kitlesinin ke
sinlikle ilgisini çekmeyen bilgiler içerdiği için atlanmıştır. 



vu 
SAHTE PEYGAMBERLER VE 

ALDATIIMIŞ TOPLULUKIARI. 

Allah onlara lanet etsin! 

Burada sahte peygamberlerin dönemlerinden bahsedeceğiz. Üzerinde dur-� 
duğumuz gönderilmiş peygamberler ve saltanat süren hükümdarlar zamanında 
yaşanan ara dönemlerde bazı sahte peygamberler zuhur etmiştir; ama kitabı
mızın hacmi yeterli olmadığı için biz bunlann tamamı üzerinde detaylı şekilde 
durup, onlarla ilgili hikayeleri anlatamayacağız. Bunlardan bazılan peşinden sü

rükleyecek kişiler bulamadan yok olup gitmiş ve kendilerinden geriye yalnızca 
adlan kalmıştır; ama bazılan peşlerinden kitleleri sürüklemiş; bunlar, o pey
gamberlerin kurumlannı muhafaza etmiş ve tarih hesaplama sistemlerini kul

lanmışlardır. Dolayısıyla onlann en meşhurlannın tarihlerinden burada bah

setme zorunluluğumuz vardır; çünkü böylece onlann hikayeleri hakkında da 
bilgi verebileceğiz. 

Budasef 

Tahmures'in saltanatının başlamasından bir yıl sonra Hindistan'da Buda
sef, Pers alfabesini getirip halkı Sabiilerin dinine davet etti. Pek çok insan onun 
peşinden gitti. Pişdadt krallan ve Belh' de oturan bazı Keyam hükümdarlan, 
Viştasp'm169 saltanannm 30. yılında Zeraduşt'un zuhuruna kadar Güneşi, Ay\ 
yıldızlan ve tüm temel unsurlan kutsal kabul ettiler. Sabülerin. Ha.rran'da kalan 
kısmına, yaşadıklan yere izafeten Harrarıller denir. Söylendiğine göre bu Harran 
adı İbrahim aleyhisselamm kardeşi Haran b. Tarah'dan gelmektedir. Haran, bu 
halkın önderlerindendi; dinde en katı, en tavizsiz olanı da o idi. Hıristiyan İbni 

169 Viştasp: Iran'ın efsanevi kralı. 
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Sinkila [Cyncellus] , Sabiilerin diniyle ilgili kaleme aldığı eserinde ondan bah

setmekte, iddialarını çürütmekte; Haran'ı yalancılıkla suçlayarak, batıl inançla

rını ortaya çıkarmaktadır. 

Sinkila'nın anlattığına göre Sa.biiler, Hz. İbrahim'in sünnet derisinde (gulfe) 

cüzzam çıktığı için kendilerinden ayrıldığım, çünkü bu hastalığa yakalananla

rın necis kabul edildiğini ve kendileriyle ilişki kurulmadığını; bu yüzden onun 

gulfesini kestiğini yani sünnet olduğunu ileri sürerler. Yine iddialarına göre İbra

him, gulfesini kestikten sonra bir gün putların bulunduğu odalardan birine gir

miş ve bir put ona "İbrahim! Yanımızdan bir kusurla aynldın, iki kusurla dön

dün. Burayı terk et ve bir daha da gelme!" demiş. İbrahim de öfkelenip, putlan 

parça parça etmiş, arkasından da topluluğu terk etmiş. Ama sonra yaptıklann

dan pişman olmuş ve oğlunu Satürn yıldızına kurban etmek istemiş. Başka ya

zarlar da Sabiilerde insan kurban etme geleneğinin bulunduğunu belirtirler. Ne 

var ki Satürn (Müşteri) yıldızı onun gerçekten pişman olduğunu görünce, bir 

koç kesmesine razı olmuş. 

Hıristi.yan Abdulmesih b. İshak el-Kindi de, Abdullah b. İsmail el-Haşim'l'nin 

kitabına reddiye olarak kaleme aldığı eserinde Sabiilerden bahsederken, onlarda 

insan kurban etme geleneğinin bulunduğunu, ama şimdilerde bunu alem ola

rak yapmadıklarını belirtmektedir. 

Halbuki biz, onlan, Allah'ın birliğini kabul eden; O'nu kötü sıfatlardan ten

zih eden, O'nu Via Potitionis değil, Via Negationis olarak tanımlayan yani "O kav

ranamaz, görülemez; adaletsiz değildir ve zulmetmez" diyen insanlar olarak bi

liriz. O'nu gerçek anlamda tasavvur edemedikleri için yalnızca mecazi anlamda 

esma-i hüsna (güzel isimler) ile tanımlar; kainatın idaresinin gökyüzünün ve 

gökyüzü cisimlerinin elinde olduğunu söylerler. Onlara göre gökyüzü ve ora

daki cisimler canlı, natık (konuşan), duyan ve gören varlıklardır. Sabiiler, ateşe 

aşın saygı duyarlar. 

Dımaşk camiindeki maksure yanında bulunan mihrabın üzerL.'1deki kubbe 

onlardan kalma bir yadigardır. Yunanlılar ve Rumların kendi dinlerinde ibadet 

ettikleri günlerde, onlar da burada ibadet ederlerdi. Daha sonra o bina burayı 

sinagoga çeviren Yahudilerin eline geçti. Aynı bina daha sonralan Hıristiyanla

nn eline geçti ve İslamın gelişine kadar burayı kilise olarak kullandılar. Bina 

bilahare camiye çevrildi. 
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Sabitlerin tapınaklan ve Ebü Ma'şer el-Belbfoin tapınaklarla ilgili eserinde 

bahsettiği gibi, malum şekilli, Güneş isimleri taşıyan putlan vardı. Örneğin 
Ba'albek tapınağı Güneş putuna adanmıştı. Harran şehri ise Ay'a adanmıştı ve 

bu yüzden bir taylesan gibi ay şeklinde kurulmuştu. Harran yakınlannda Se

lemsin adında başka bir yer daha vardı. Buranın eski adı Sanam-sin yani ay sa

nemi imiş . Bir başka köyün adı ise Tera'-'uz yani Venüs Kapısı idi. Sabiiler, Kabe 

ve içindeki putlann aslında kendilerine ait olduğunu, bu putlara kapanlann da 
kendi cemaatlerine mensup bulunduğunu; Ll.t'a Zuhal, El-Uzza'ya da Zöhre 

dedikleri...TJ.i ileri sürmektedirler. 

Sabiilerin bir çok peygamberleri vardır ki, bunlann çoğu Yunan filozoflan
dır. Örneğin Mısırlı Hermes, Agatodaemon, Walis, Pithagoras, Baba, Eflatun'un 
ana tarafından dedesi Solon vs. Bazılan kedi balığı olmasından korktuklan için 

balık, bazılan sıtmalı olduğu için tavuk; bazılan sanmsak yemezler. Çünkü sa

nmsak baş ağrısı yapar, kanı veya dünyada hayatın devamının temel maddesi 
olan spermayı yakarmış. Bazılan zihni bulandınp bozduğu için baklayı haram 

sayarlar. Güya bakla ilk önce insan kafatasında bitmişmiş. 

Sabiilerde üç vakit namaz farzdır. Birisi Güneş . doğarken sekiz, ikincisi Gü

neş gün ortasını (meridyeni) terk etmeden önce beş, üçüncüsü ise Güneş bat

madan önce beş rekat halinde eda edilir. Her rekatta üç defa secdeye vanlır. 
Aynca nafile namazlan da vardır. Birisi günün ikinci saatinde, diğeri günün do

kuzuncu saatinde ve üçüncüsü gecenin üçündedir. İbadet yapmadan önce ta

haretlenir ve abdest alırlar. Cenabet olduklannda da gusül abdesti alırlar. İddi
alanna göre emredilmediği için sünnet olmazlar. Nikah ve cezalarla ilgili dini 

hük'ÜrrJeri genelde İslami hükümler gibidir. Ölünün bedenine dokununca ne

cis olmak gibi konulardaki hükümleri Tevrat'ın hükümlerine benzer. 

Yıldızlara, putlara ve tapınaklarına kurban sunarlar; kurban sunma mera

simlerini kahinleri ve bu kurbanlara bakarak anlan takdim ederılerin geleceğini 

ve sorduklan sorulann cevaplannı bilen büyücüleri yönetir. 

Tevrat'ta Enoh diye geçen İdrts'e onlar Herrnes derler. Halbuki başkalan 

Hermes'i Budasef'in bizzat kenrh"'i olarak kabul ederler. 

Kirrıiler'ıne göre bu Harrarıiler gerçek Sabiiler değil, aksine kitaplarda hanl:f ve 

putperest olarak zikredilen insanlardır. Gerçek Sabitler, diğerleri Kuroş ve Artak

serkes zamanında Kudüs'ü terk etmelerine rağmen oradan aynlmayan YahüdI ka-
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lıntılandır. Bunlar Mecusi itikatlanm kabul edip, Nakubadnassar'ın dinine doğru 

kaydılar ve tıpkı Suriye' deki. Sami.ıiler gibi MecO.silikle Yahüdlliğin kanşımmdan 

oluşmuş bir din geliştirdiler. Bunlann önemli bir kesimi Vasıt ve Sevad el-Irak'da 

Cafer, El-Camide ve iki Nehr-el-Sıla boyunda yaşarlar. Bunlar, kendilerinin Şit 

oğlu Anuş'un soyundan geldiklerini iddia eder, kendi inançlannı ayıplayan ve 

ancak bazı konularda kendileriyle hemfikir olan Harrantlerden aynlırlar. Dahası, 

ibadet ederken Harraniler yönlerini güneye, onlar kuzeye çevirirler. 

Ehl-i kitaptan bazılan Metuşaleh'in Lamek'ten başka Sabi adında bir oğlu

nun olduğunu, Sabülerin de isimlerini. buradan aldıklannı söylerler. 

Şeriatlannın gelmesinden ve Budasef'i.n zuhurundan önce, dünyanın doğu 

kesiminde yaşayan insanlar Şement170 idiler ve putlara tapıyorlardı. Onlann ba

kiyeleri günümüzde Hindistan, Çin ve Toğuzguz ülkesindedir. Horasanlılar on

lara Şemenan (uu.....::ı) derler. 171 Onlann abideleri, putlanmn bulunduğu Biharalan 

ve Farharlan,172 hala Horasan'ın Hindistan'a yakın bölgelerinde görülmektedir. 

Onlar, dünyanın ebedi olduğuna ve tenasuh-u ervaha [reenkarrıasyon] inanır

lar. Yine onlara göre gökyüzü sonsuz bir boşluk ( vacuum) içinde yüzmekte ve 

dairesel bir hareket izlemektedir. Nitekim her yuvarlak cisim yerinden oynatı

lınca yuvarlanarak ilerler. Onlardan bazılan dünyanın somadan yaratıldığını; bir 

milyon yıl ömrü olduğunu ve bunun da dört devreye aynldığını söylerler. 

Birinci devre: Dört yüz bin yıldır ve iyilik ve doğruluk dönemidir. 

İkinci devre: Üç yüz bin yıldır ve birincisine göre bereket daha azdır. 1 73 

Üçüncü devre: iki yüz bin yıldır ve berelıet öncelıi ilıi devreye lııyasla daha az
dır. 

l 70 Moskova Bilimler Akademisi'nin kullandığı yazmada ve Rusça çevirisinde "Sumani" 
şeklinde. 

1 7 1  Büyük ihtimalle buddistler kastedilmektedir. 
1 72 Bihara: Buddist tapınağı; Farhar: Putperest tapınağı . 
1 73 Sachau'nun baskısında ve elinde bulunan nüshalarda bu satırlar eksik. Muhtemelen 

müstensih tarafından atlanmıştır. Çünkü birinci devrenin süresi verilip de diğer dev
relerden bahsedilmemesi mantıklı değildir. Nitekim kendisi de burada önemli bir kıs
mın atlandığını eserinde belirtmektedir. Rusça çevirisini yapanlar, Birunl'nin diğer ri
salelerinden faydalanarak bu boşluğu doldurmuşlardır. Dolayısıyla metnin doldurulan 
bu kısmı - ki yine Birünl'nin eserlerinden alınmıştır, - göstermek için italik olarak ver
meyi uygun gördük. 
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Dördüncü devre: Yüz bin yıldır; kötülük ve haksızlıklar dönemidir ki, biz şu anda 
bu son dönemde yaşamaktayız. 

Takriben Hicrf 300 yılında yazılan kitaplarda bu son dönemden 12240 yılın geç
tiği belirtilir. 

Bazı Şemen!ler Adem'i insanlığın atası olarak kabul ederken, bazılan bunu red
detmekte ve her milletin kendi atası olduğunu ileri sürmektedirler. Delil olarak da 
derler ki: "Eğer başlangıçta tek bir ata olsaydı, o takdirde tüm insanlann fizikt görü
nümleri, vücut yapılan, bütün diller ve lehçeler birbirine benzemeliydi. " Onlann bu 
hükme nasıl vardıklanm bilmiyorum Çünkü vücudun deri rengi, fiziki görünüm, ta
bii şekil ve yapılar arasındaki farklar yalnızca atalann farklılığından değil, aynı za
manda toprak, su, hava ve insanın yaşadığı bölgenin ikliminden de kaynaklanır. Dil
lerin farklı oluşuna gelince, bu da insanlann halklar olarak aynlması ve birbirlerinden 
uzaklaşmalanyla ilgilidir. Nitekim her halk, bireylerin değişik isteklerini ifade eder
ken kullandığı ortak bir lehçeye ihtiyaç duyar ve zamanla bu ifade şekilleri çoğalıp, 
tekrarlar arttıkça ortak lehçelerde def arklılıklar kendini gösterir. 

Şemen!ler ve Hintlilerde ilk Budda ve daha sonraki Budda hakkında tuhaf efsa
neler anlatılır. Güya Budda'yı beş yönde1 74 hareket eden bir ışık takip eder ve o, bu 
ışıklann üzerinde yeryüZÜnde havada gezinirmiş. Başka akıl almaz hikayelere göre 
güya insan Bodisatva ve Budda'nın durumuna ulaşabilir, bu sayede doğum ve ölüm 
derdinden kurtulabilirmiş. Yani bir tür reenkarnasyon. Bu tür hikayeler dinleyenleri 
şaşkına çevirmektedir. 

İonyalılar, kanunlann ve tüZÜklerin soyundan türedikleri Zeüs tarafından ya
ratıldığını ileri sürerler. Dünyanın yaratılmış o!dı.ı.ğunu kabı.ı.l eden ionyalılar, güya 
Zeüs'ün ilk atalan olduğunu söylerler. Dünyanın ezeli olduğunu ve yaratılmadığını 
söyleyenler ise, her ne zaman insanlar yeryüztlnde çoğalsalar, hemen bir tufan olur 
ve arkasından dünya yeniden kurulur derler. Yine onlara göre insanlann nüfusu ar
tınca, tekrar birbirlerine düşman olur; bunu kargaşa dönemleri ve savaşlar takip eder; 
yeryüZÜnde kötülük ve şer hakim olur. Böylece yeni bir tıif an olayı yaşanır ve son
suza kadar bu böyle devam edip durur. Ama Ejlatun'un eserlerinde söyledikleri on
lann dedikleriyle kesinlikle örtüşmez. 

Sonra Azerbaycanlı Sefid-tuman'm oğlu Zeraduşt geldi. O, Minuçihr'in torun
lanndandı ve kraliyet ailesinin zadegan sınıfından olan MecUsilerin bir üyesiydi. Bu 

17 4 Yani öne, arkaya, sağa, sola ve yukarı. 
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olay Vıştasp'ın saltanatından otuz yıl önce vuku buldu. Sağ ve sol yeni kesilmiş bir 

gömlek giymiş, belinde yün kuşak, yüZünü keçeyle örtmüş vaziyette ve elinde göğ
süne bastırarak tuttuğu bir tomar eski parşömenle ortaya çıktı. Mecüsfler, onun gün 

ortasında sarayın çatısına çıktığını ve çatının onun için ikiye yanldığını; Vıştasp'ın bu 

gördükleri karşısında şaşkınlığa düştüğünü, Zeraduşt'un onu Mecusilerin itikadını ka

bul etmeye davet ettiğini; gerçek Tann'ya inanıp, ona hamd edip, adını ululamaya, 
şeytana ve diğer devlere ibadetten vazgeçmeye ve birinci dereceden yakınlanyla ev

lenmeyi yasaklamaya davet ettiğini söylerler. İnsanın kendi annesiyle evlenmesiyle il

gili olarak Rüstem oğlu ispehdad Marzuban'dan Zeraduşt'un Mecüs!lere hiçbir zaman 

böyle bir şey emretmediğini, fakat bir gün Viştasp'ın önde gelen devlet adamlannı ve 
zamanın bilim adamlanm onun huzurunda topladığını, onlann da kendisine "Bir in

san, diğer insanlardan uzak düşse ve yanında sadece anası olsa, soyunun kesilmesin

den korkan bu insan anasından başka bir kadın da bulamıyorsa, ne yapmalı?" diye 

sorduklannda, Zeraduşt'un bu durumda o insanın annesiyle cinsi temasta bulunabi

leceğini söylediğini işittim. 

Zeraduşt, Avesta adlı bir kitap getirdi. Bu kitap, diğer tüm halklannın dilinden 

farklı bir dille yazılmış ve özel bir şekilde kaleme alınmıştı. Kitapta kullanılan dildeki 
harflerin sayısı, başka bir dilde konuşan herhangi bir kişinin bu kitapla ilgili bilgi ko

nusunda diğerlerine karşı bir üstünlük sağlamaması için, diğer tüm dillerdeki harf 

sayısından fazla idi. Zeraduşt, kitabı Viştasp'ın önüne koydu. Bunun üzerine ülkesin

deki bilim adamlan ve pek çok insan toplandı. Viştasp bakır kaynatmalannı emretti. 

Bakır kaynatıldı. O an Zeraduşt şöyle dedi: "Tannm! Eğer bu kitap, bu hükümdara 

karşı bana gönderdiğin bir kitapsa, beni bu bakıra karşı koru!" 

Sonra (kaynamış) bahınn üzerine dökülmesini istedi. Bakın göğsüne ve kamına 

döktüler. Bakır vücudunun üstünden ve altından aktı; her bir kılın ucunda küçük ba

kır boncuklar oluştu. Ben, bu küçük boncuklann Mecüs!lerin hükümdannın saltanat 

döneminde onun hazinesinde saklandığını işittim. 

Böylece daha önce Zeraduşt'un getirdiği kitaba inanmayı reddeden Viştasp, onun 

dileğini yerine getirdi ve kendisine Tann'nın meleklerinin gelip Zeraduşt'a inanma

sını emrettiklerini bildirdi. Daha sonra Zeraduşt yetmiş yıl dinine davet etmekle uğ

raştı. "Hayır, kırk yedi yıl" diyenler de var. 

Yahudiler; Zeraduşt'un peygamber nyas'mn şakirt/erinden olduğunu ve bizzat ken

disinin "Doğum kitabında" gençliğinde Harran'da bilge nyas'dan hikmet dersleri aldı
ğını belirttiğini söylerler. Rumlar, Zeraduşt'un Musullu olduğunu söylerler ki, muhteme-
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len Azerbaycan sınınnın Musu1 sınmna bitişik olduğunu kastetmektedirler. İonyalılar, 

Ammonius'un ünlü _filozoflar hakkındaki kitabında anlattıklanna istinaden, Pisagor'nun 
yanında Kalaius ve Faylakus adında iki şakirt bulunduğunu; Kalaius'un daha sonra 

Hindistan'a gittiğini ileri sürerler. Brahmanlann öğretilerini atfettikleri Brahman, yedi 

yıl ondan ders aldı ve Pisagor'un öğrettiklerini tahsil etti. Kalaius ölünce, Brahman 
Pisagor'un öğrettiklerine ilave ettiği kendi öğretisini ortaya koydu. 

Fayiakus'a gelince, o da Babil'e gitti. Orada Vartuş yani Se_fid-tuman da denilen 

Paruşasif'in oğlu Zeraduşt'la karşılaştı. Zeraduşt, Fay!akus'dan ders aldı. Fay!akus 

ölünce, Zeraduşt Seylan dağlanna çıktı ve kitabını yazıncaya, öğretisinin temellerini 

hazırlayıncaya kadar birkaç yıl orada kaldı. 

Fakat gerçek şu ki, o, Azerbaycanlıydı. Güya Zeraduşt'un "Doğum kitabı"nda an

lattığına istinaden, onun babasıyla birlikte Harran'da bulunduğu, orada bilge nyas'la 

karşılaşıp, kendisinden hikmet öğrendiğini söyleyenlerin sözleri de doğru olabilir. 

Vakanüvislerin kitaplannda, Şapur-Zü'l Ektaf'ın saltanatının sonlanna doğru 
Mecilstlerin dinini kabul etmeyen bir halkın ortaya çıktığı, Adarbad b. Maraspand 

b. Sab b. Duser b. Minuçihr'in onlara saldınp mağlup ettiği anlatılmaktadır. Sonra o, 
onlara bir alamet gösterdi ve esasen göğsüne eritilmiş bakır dökülmesini emretti. Ba
kın göğsüne döktüler; bakır akıp indi fakat ona zarar vermedi Bunun üzerine Şapur 
onun torunlannı Zeraduşt'un torunlanyla birlikte môbed!er môbedi ilan etti. 

Bu adamın getirdiği Avesta kitabını okumak, imanı ve sadakati din önderi merte

besine ulaşmış Zerdüşti!ere hastır. Bu da ancak o kişinin [Avesta'yı okuyabilecek] din 
önderi olduğunu gösteren bir beraat almasından sonra mümkündür. 

Dara oğlu Dara'nın hazinesinde Avesta'nm on iki bin parça öküZ derisine altın 

suyuyla yazılmış elyazması vardı; fakat ateşgedeyi yıkıp, rahipleri öldürmeye karar 

veren İskender tarafından yakıldı. Dolayısıyla o günden itibaren [Avesta'nın] yakla
şık beşte üçü kayboldu. Kitabın tamamı otuz "nask"tan oluşuyordu, ama şimdi elle

rinde yalnızca on iki "nask" kaldı. Nask, tıpkı bizim Kur'an bölümlerine ruz deme
miz gibi, Avesta'mn bölümlerinin adıdır. 

Bazı Sabii!er Zeraduşt'un peygamberliğinin sahte olduğunu söylerler ve bazı!an 

da ondan sonra peygamber olarak ortaya çıkanlara şu sözle itirazda bulundular: 
"Enlemi otuz üç dereceden daha Ja.zla olan yerlerde ortaya çıkan insan peygamber

lik iddiasında bulunamaz. Çünkü hareketli yıldızlar bu yerde zenitte (başucu noktası) 

durmazlar. Bu rakam, Venüs daha ilerideki enleme ulaştığından, en büyük açılımın 
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onun enlemiyle kompozisyonunun bir sonucudur. " Her ne kadar gerçekle örtüşüyor 

ve sınınnı aşmıyorsa da, sağlam bir delil değildir bu. 

O sıralar Viştasp'ın Camasp adında bir veziri vardı Zeraduşt'a inandı ve arka
sından gitti. tktidann Zeraduşt'un whurundan sonraki 1 500 yıl zarfında Perslere ge
çeceğini haber veren kitap ona aittir. Tarih kitaplannda yazıldığına göre, İskender'in 
tahta çıkışından sonra 1 1 42 yıl geçtiğinde bu sürenin dolduğunu ve ardından daha 
aşağıda üzerinde duracağımız sahte peygamberlerin ortaya çıktığını kaydetmektedir
ler. Mecusiler ise - daha önce üzerinde durduğumuz - mülük-u tavaifin saltanat yıl
lannı saymadık/an için, hu sürenin dolmadığını söylerler Onlara göre sürenin nihai 
olarak dolması için, son hükümdarlan Yezdigerd b. Şehriydr'ın öldürülmesinden ve 
saltanatlannın sona ermesinden sonra 530 yıl geçmesi gerekiyormuş. 

Her bir peygamber, kendisinden sonra peygamberlerin geleceğine imada bulu
nur. Örneğin Hz. Müsd'nın, İsa'nın ve ikisinin dönemi arasında gelen peygamberle
rin, mevcut alametlerin Peygamberimiz Muhammed (s)in geleceğini ima yoluyla müj
delediklerini belirtmiştik. Daha sonra onlan peygamber olduklannı iddia eden sahte 
peygamberler taklit etmiştir Bunlardan hazılan geri dönecekleri vaadinde bulunmuş, 
bazılan da kendilerinden sonra yaptıklannı tamamlayacah bir peygambeıin gelece
ğini bildirmişlerdir. Diğer yandan, ruhlannı tatmin edip iktidann kendilerine döneceği 
hülyalan kurmalannı sağlayan ümitlere sahip olmayan çok az halk vardır. Örneğin 
Himyenler bu ümitlerle yaşayan halklardan biridir. Bu, Zafar şehrinin ana giriş ka
pısı üzerinde bulunan şu kitabeden de anlaşılmaktadır: 

Zaf ar'da hakimiyet kimde? - İyi kalpli Himyenlerde 

Zafar'da hakimıyet kimde! - Kötü kalpli Habeşflerde 

Zaf ar'da hakimiyet himde? - Necip Perslerde 

Zaf ar'da hakimiyet kimde? - Kureyşli tacirlerde 

Zafar'da hakimiyet kimde? - O, Himyerflere dönecek! 

Açıkça eretik diyemeyeceğimiz, alenen Allah'a asi olduhlannı söyleyemeyeceğimiz 
bazı yalancılar, peygamberlere iman ettiklerini bildirmiş, ama "yalan sözlerle ger
çek niyetlerini gizlemişlerdir."  Onlar ait olduklan yere döndüler ve ellerine fırsat ge
çince de fesatlannı yaydılar. Bunlardan biri Ahmed b. Et-Tayyib es-Serahsf'dir.175 Ya-

1 75 IX. Yüzyıl sonlannda ölen filozof ve matematikçi. 
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şadığı dönemin en meşhur eretiklerinden olan bu adam, iki uğursuz yıldızın kendi 
kötülüklerinin yani Saratan işareti olarak birbirine yaklaşması konusunda bir kitap 
yazmıştı. Kitabında bu iki yıldızın mukarenetinin, Hicretten altı ay önce, Ramazan 
ayının üç gecesi boyunca Pazar gününün beşinci saatinin sonunda gerçekleştiğini be
lirterek, Arap eline geçen hükümdarlık üzerinde Venüs'ün hakim olacağı şeklindeki 
astroloji bilgisini delil olarak gösterdi. Onun hesaplanna göre Venüs o sırada Balık 
burcunun on sekizinci derecesi ve yirmi yedinci dakikasındaydı ki, bunun toplamı 
693 dakika eder. İşte es-Serahsi bu dakikalan yıl olarak kabul edip, İslam devleti
nin 693 sene süreceğini ileri sürmüş; delil olarak da Kur'an'a müracaat ederek bazı 
sürelerin başında yer alan "elif, lam, mim"; "elif, lam, mim, sad"; "elif, lam, ra" vs. 
gibi harflerin rakam değerlerini toplamıştır. Bunu yaparken de tekrarlanan harflerin 
matematik değerlerini çıkanp, kalanlan toplayarak 693 rakamını elde etmiştir. İkti
dann Araplann elinden çıkmasını ve İslam dininin ortadan kalkmasını arzu edenler 

buna ümit bağlamış, dini zayıf Müslümanlann kalplerine ise endişe çökmüştü. On
lar, öncelikle gökbilimcilerin görüşüne göre bunun doğru olmadığını dahi düşüneme
diler. Eğer gökbilimciler bunu doğru kabul etselerdi, hemen tarassut işlerini bırakır ve 
peygamberlerin imalanna müracaat ederlerdi. Çünkü yıldızlann konumlannı derece 
ve dakika olarak onlardan öğrenebilirlerdi. Kaldı ki Hz. Peygamber bile bu meş'um 
kadere işaret etmemiş, yalnızca onun akidesinin diğer akidelere karşı zafer kazanaca
ğını açıklamış; Araplann iktidannın Pazar gününe kadar devam etmesini ise onunla 
[yani Hz. Muhammed'le] peygamberlik halkasının sona ereceğini kastetmiştir. Eğer 
bu harflerin birbirini takip etmesinden amaç bu şekilde hesaplanması olsaydı, o tak
dirde onlann tekran tamamen başka bir terkip ortaya çıkanrdı. Onlann anlamını el
bette herkesten daha iyi bilen Hz. Peygamber, Kab b. el-Eşref, İbn el-Ahtab, Ebu Be
şir, İbn Ebu'l-Hakik, Kinane b. er-Rebi, Rifa'a b. Zeyd b. et-Tabut ve İbn Suriya gibi 
Yahudi rabbi ve rahipleri yanına gelip kendisine ne gönderildiğini sorduklannda bunu 
bir delil olarak kullanabilirdi. O [Hz. Peygamber] onlara "Elif, lam, mim" . . . 1 76 diye 
başlayarak indirilen ayeti okudu. Ama onlar "Senin iktidann yetmiş bir yıl sürecek" 
dediler. Bunun üZoine Allah'ın Resulü - ona selam olsun, - "Bana bunlarla birlikte 
başkası da gönderilmişti" diyerek diğer bazı harfleri de okudu. Bu defa Yahudi rab
biler "Senin işin bizim için müşkül" diyerek çekip gittiler. Ve Hz. Peygamber tekrar
lanan harfleri çıkarmadı! 

Va}ıtiyle peygamberleri kastederek yalanalann sırlannı ortaya çıkarmak amacıyla 
kitaplar ve risaleler yazan bu es-Serahs!'nin ne zamandan beri Kur'an ayetlerine da-

176 Bakara suresinin baş kısmı. 
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yanmaya başladığını bilmek isterdim. Halbuki o, anlan gülünç duruma düşürmeye 
çalışmış, onlar hakkında münezzeh olduk!an şeyler söylemişti. Ama "kötü plan, onu 
planlayanın başına gelir!"177 

Eğer es-Serahsi'yi savunan ve onu töhmetlere karşı müdafaa edenlerden herhangi 
biri, onun o tarihten sonra kıyametin kopacağını kastettiğini söylerse, Kur'an'da be
lirtildiği gibi bunda bir mahzur yok. Allah şöyle buyurur: "Sana kıyametin ne zaman 
kopacağını soruyorlar. De ki, "Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde 
ancak O (Allah) ortaya çıkaracaktır. O, göklere de yere de ağır basmıştır. O size an
cak ansızın gelecektir." Sanki senin ondan haberin varmiş gibi sana soruyorlar. De ki, 
"onun bilgisi sadece Allah'ın katındadır. Fakat insanlann çoğu bilmiyorlar"1 78 Hz. Pey
gamber de bir def asında şöyle buyurdu: "Bu soru sorulan kişi o konuda soran kişiden 
daha fazlasını bilmiyor". Kıyametin ne zaman kopacağını kimsenin bilemeyeceği ko
nusunda bundan daha güzel, daha doğru ve daha net bir cevap olabilir mi? 

Ne var ki gökbilimciler Venüs'ün Balık borcunun haddine [terminus]179 ulaşması
nın önemli olaylann meydana gelmesiyle bağlantılı olduğunu sürekli bir şekilde göz
lem!emektedirler. Örneğin İskender'in Pers!eri yenmesi, zodyakın haddinin yani uç 
noktasının - her ne kadar zodyakın her bir derecesi bin yılı gösterirse de, - Venüs'ün 
etki alanında bulunan Balık takımyıldızının başlangıcına ulaşması sırasında olmuş
tur. Erdeşir b. Bô.bek'in ortaya çıkışı, zodyakın haddinin [terminus] Venüs'ün etki ala
nından Irak'ın ve tüm doğunun bahtının habercisi olan ]üpiter'in etki alanına geçmesi 
sırasında vuku bulmuştur. 

Daha sonra Araplann Persleri mağlup etmeleri, zodyakın haddinin Venüs'ün do
ğuş noktasına yani Balık'ın 2 7. derecesine rastlaması sırasında olmuş ve iktidar/an 
Venüs zodyakın diğer kısımlannda da etkin oluncaya kadar kesintisiz devam etmiş
tir. Zodyakın haddi Koç burcundaki ]üpiter'in alanına girdiğinde Horasan halkı ara
sından kara giysili Ebu Müslim çıkmıştır. Uç noktası [hadd] Venüs'ün alanına girdi
ğinde ise Deylemflerin iktidan başlamış, Büveyhtlerin tacı yükselmiştir. 

Görüldüğü gibi, gökbilimcilerin düşüncesine göre, iktidarlann değişmesi zodyakın 
haddi'nin Balık burcunun sonuna ulaşmasıyla bağlantılıdır. Ama bu ahmak adam, 180 

söylediği sözlerinde istediği hiçbir şey elde edememesine rağmen ısrannı sürdürmek
tedir. Malum sözdür: "Haya yoksa, istediğini yap!" 

177 Kur'an, 35/43. 
178 Kur'an, 7/187. 

179 Uç nokta. 
180 Es-Serahsi. 
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Daha da tuhafı, [Es-Serahsi'nin] dakikalann sayısını yıllar için bir gösterge ka

bul etmesidir. Halbuki gökbilimciler, bu konuda dakikalan değil, daima derece

leri esas alırlar. Dakikalar ve kısımlan [yani saniyeler] umumi uzlaşıya istinaden 

kullanılan enlemlerin büyüklüğünün ölçülmesinde nasıl esas alınabilir ki?181 

Kanaatimizce onlar bizim yıldızlarla ilgili bu yaptığımız açıklamamıza iti

razda bulunacaklardır. Ne de olsa biz de onlar gibi bu konuda mürekkep ya

lamışızdır. Ama burada ispat edenin delileri ve yorumcunun yorumunun hiç

bir anlamı yoktur. 

Zodyakın hadleri [termini182] konusunda söylediklerimiz, etki alanlan hu

susunda Mısırlılann lehinedir. Venüs termini'nin Balık'ın etki alanına girme sü

resi, Mısırlılara göre 400, Ptoleme'ye göre 266 yıldır. Daha önce İskender'le Er

deşiI arasındaki zamanın 400 yıldan daha fazla olduğunu belirtmiş ve bunu 

düzeltmeye çalışmıştık 

Şimdi tekrar konumuza dönelim. Persler, Zeraduşt'un getirdiği Mecüs1 di

nini kabul etmiş ve İsa'nın zuhur edip havarilerinin Hıristiyanlığı yaymak için 

çeşitli ülkelere dağılmalanna kadar ne mezheplere bölünmüş, ne de ihtilafa düş

müşlerdi. İşte bu havarilerden birkaçı Perslerin ülkesine geldi. İbni Deysan [Bar

daysan] ve Marcion, İsa'nın davetine icabet eden ve dinini kabul edenler arasın

daydı. Böylece bazılan isa'nın sözlerine kulak vermeye, bazılan ise Zeraduşt'un 

öğretilerine sadık kalmaya devam ettiler. Her grup iki peygamberin dininden 

iki Principia'nın ezeli özünden dogmalar içeren ayn bir doktrin geliştirdi. Her 

biri İsa'ya atfettiği birer İncil ortaya çıkardı ve onun dışında kalan kitaplann 

yalan olduğunu ileri sürdü. İbni Deysan, Allah'm nurunun kalbine hulul etti

ğini iddia etti. Fakat bu fark, her ikisini de arkadaşlanrıı da Hıristiyan zümre

sine mensup olmaktan çıkaracak noktaya ulaşmadı. Aynca İncilleri de Hıris

tiyanlann İncil'ine her konuda ters düşmüyordu. Sadece noksarJar ve fazlalar 

vardı. Allah daha iyi bilir! 

181  Sachau·nun rahkikli baskısında burada birkaç satır düşmüş. 

182 Termini, zodyaktaki b:urçlann her birinin beş kısma bölünmesi anlamında bir astro

loji terimidir. Bu kısımlardan her biri seyyarelerin etkisi altındadır. Farklı s.stemlerde 

farklı şekillerde belirlenmiştir. Örneğin Mısırhlann taksimi ile Ptoleme'nin taksimi bir

birinin aynı değildir. 
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Mani 

Bardaysan ve Marcion'dan sonra Faderün'un şakirdi Mani ortaya çıktı. 
Mecüsı:ierin, Hıristiyanlann ve Düalistlerin doktrinlerini öğrenmiş ve kendisini 

peygamber olarak ilan etmişti. Şapür b. Erdeşir içirı yazdığı Şapurkan adlı ese

rinirı baş kısmında şöyle der: "Hikmet ve iyi işler, zaman zaman Allah'ın gön
derdiği peygamberler tarafından ortaya konulmuştur. Böylece bu güzel işler ve 
hikmet, bir dönem Budda tarafından Hirıdistan'a, bir başka zaman Zeraduşt ta

rafından İran'a, bir başka zaman Isa tarafından mağribe [Filistirı ve civanna] gö

türülmüştür. Sonra bu vahiy yine irımiş ve son çağdaki peygamberlik de bana 

verilmiştir. Ben, Hak Tannsının Babil'e gönderdiği peygamberi Mani'yim." Yirmi 
iki harfe göre tanzim ettiği kitabında kendisinin peygamberlerin sonuncusu ve 

İsa'nın müjdelediği Paraclete olduğunu iddia eden Mani, dünyanın yaraulışın

dan ve şeklirıden bahsetmektedir ki, bilimsel deliller ve argümanlarla çelişen 

şeylerdir. İnsanlan ışığın, ilk yaratılan insanın ve "hayat ruhu"nun dünyalannın 

imparatorluğuna davet ediyor; ışık ve karanlığın ezeli ve ebedi olduğunu ileri 

sürerek hayvanlann boğazlanmasını, onlara acı çektirilmesini, ateşe, suya ve bit

kilere herhangi bir şekilde zarar verilmesirıi yasaklıyor; fakirliğin tercih edilmesi, 

hırs ve şehvetin ortada...'1 kaldınlması, dünya nimetlerinin reddedilmesi, zahit

lik yoluna sapılması, sürekli oruç tutup imkan dahilirıde sadaka verilmesi, bir 

günlük yiyecek ve yılda bir kat elbise dışında her hangi bir şeye malik olmanın 

yasaklanması, sefahatın reddedilerek, dirıi yaymak içirı sürekli dünyada dolaşıl

ması gibi yalnızca sıddıklann yani Maniheistlerin günahsız olanlannın ve zahit

lerin kendileri içirı uygulamalan gereken kanunlar koyuyordu. 

Mani'nirı bir de semmafn yani tabiler ve dünya işleriyle meşgul olmak zo

runda olan kanşık salikler için koyduğu kanunlar vardı. Bunlar, mallannın 

onda birini sadaka vermek, hayatlannın yedide birini oruçlu geçirmek, bir ka

dınla yetinmek, "sıddik"lara yoldaşlık etmek ve onlann ihtiyaçlannı karşılamak 

zorundaydılar. 

Mani içirı isteyen insanın gilmanlarla cinsi temas kurmasını helal saydığı 
söylenmekte ve her Maniheistin yanında sakalsız ve tüysüz genç bir hizmetkar 
delikanlıyla dolaştığını delil olarak göstermektedirler. Ancak ben, onun yazdığı 
kitaplardan okuduklanmda buna işaret eden bir şey göremedim ve hatta hayat 
hikayesi bunun tam aksini söylemektedir. 
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Onun Şapürkan adlı eserinin "Peygamberlerin Gönderilişi" babında belir
tildiğine göre kendisi Babil gökbilimcilerin takvimiyle yani İskender tarihiyle 
527'de, Azerban'ın saltanatının dördüncü yılında Babil'de Küsa nehrinin yu
kan akımındaki Mardino kasabasında dünyaya gelmiş. Yine aynı takvimle 539 
yılında henüz 13 yaşındayken yani Şahanşah Erdeşir'in saltanatının ikinci se
nesinde kendisine ilk vahiy gelmiş. Kronolojinin bu kısmını yani Eşkantler ve 
mülük-u tavaif döneminin süresini daha önce düzeltmiştik. 

Hıı"'istiyan Yahya ibn el-Numan'ın Maniheistler hakkında yazdığı eserde be
lirttiğine göre, Hıristiyanlar Mani'ye Korbikus b. Katef ( Corbicius the son of Pa
tecius) derlermiş 

Peygamberliğini ilan edince pek çok insan peşinden gitmiş. Pek çok kitap 
yazmıştır: İncil, Şapurkan, Kenzü1-ihya, Sifr el-Cebabire,183 Sifr el-Esfdr184 ve pek 
çok makale. Eserlerinde İsa'nın yalnızca kendisine telhrı. ettiği şeyleri açıkladı
ğım iddia etmiştir. 

Maniheizm, Erdeşir, oğlu Şapür ve onun oğlu Hürmüz zamanında yavaş ya
vaş güçlenmiş, fakat Behram b. Hürmüz iktidara gelince Mani'yi arayıp bulma
larını emretmiş ve onu huzuruna getirdiklerinde de "Bu adanı insanları dün
yayı yıkmaya davet için geldi. Öyleyse planlan gerçekleşmeden önce biz onu 
ortadan kaldırmalıyız" demiştir. 

Onun Mani'yi öldürdüğü, derisini soyup içini samanla doldurduğu ve 
Cundişapür şehrinde günümüze kadar Mani Kapısı diye bilinen kapının üze
rine astığı bilinmektedir. Hürmüz, aynca bir çok Maniheisti de katlettirmiştir. 

Hıristiyan Cibrail b. Nuh, Yezdanbaht'ın Hıristiyanlara yazdığı reddiyeye ce
vap verdiği eserinde, Mani'nin şakirtlerınden birinin kaleme aldığı bir risalede 
onun ölümünden bahsettiğini belirtir. .A..rJattığına göre Mani hükümdarın bir 
yakım yLızünden hapse atılmış. Olay şöyle olmuş: Bu adam cinlerin kendisine 
tasallut ettiğini söylemiş; Mani de onu tedavi edeceği vaadinde bulunmuş, ama 
başaramamış. Bunun üzerine ayaklarına kışan vurup zincirin bir ucunu boy
nuna geçirmişler ve zindanda bu şekilde ölmüş. Kellesini hükümdarın otağının 
ön tarafına asmışlar, bedenini ise ibret-i alem için yola atmışlar. 

Mani'nin tabilerinden arta kalanlar, Mani'ye inana.rı.ların bulunduğu çeşitli 
yerlere dağıldılar. İslam ülkelerinde Mani'ye taraftar olan aşağı yukarı hiç kimse 

183 Devler Kitabı. 
184 Kitapların Kitabı. 
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yoktur. Yalnızca Semerkand'da Sabii denilen bir cemaat bulunmaktadır. İslam 
dünyası dışında kalan yerlerde Doğu Türklerinin çoğu, Çinliler ve Tübbetli
ler [Tibetliler] ve Hintlilerden önemli bir kesim onun dini ve mezhebindendir. 
Bunlann Mani hakkındaki görüşleri iki türlüdür. Bazıları Mani'nin mucize gös
termediğini, yalnızca İsa'nın dünyadan aynlmasından ve havarilerinin ölümün
den sonra yere düşen sancağı kaldırdığını söylerken, diğerleri onun değişik san
caklar yükselttiğini, mucizeler gösterdiğini ve Şapür'un Mani tarafından göğe 
yükseltilip, gökle yeryüzü arasında boşlukta durduklannda ona bazı mucizeler 
gösterdiğini ileri sürerler. Hatta onların iddiasına göre Mani zaman zaman ar
kadaşlarından ayrılıp göğe yükselir, orada birkaç gün kalır, sonra geri döner
miş. İspehdad Merzüban b. Rüstem'den dinlediğime göre Şapur, Zeraduşt'un 
yalancı peygamberlerin ülkeden sürülmesi gerektiği sözüne uygun olarak onu 
ülkesinden kovmuş ve geri dönmemesini şart koşmuş. O da Hindistan, Çin ve 
Tübbet'de dolaşarak insanları dinine davet ettikten sonra geri dönmüş, fakat 
Behram onu yakalatmış ve anlaşmayı bozduğu için öldürtmüş. 

Mazdak 

Daha sonra Nesa halkı arasından Mazdak b. Hemedadan diye biri çıktı. 
Kubad b. Firüz zamanında môbedan-ı môbed yani kadı'l-kudat (kadılar kadısı) 
idi. Düalizmi savunuyor ve pek çok konuda Zeraduşt'a muhalefet ediyor; mül
kiyetin ve kadının toplumun ortak malı olduğunu düşünüyordu. Pek çok in
sanı peşinden sürükledi. 

Kubad da ona inanmıştı. Bazı Persler, Mazdak taraftarları karşısında ha
yatından endişe ettiği için onun safında yer aldığım ileri sürerlerken, bazıları 
Mazdak'ın çok kurnaz bir kişi olduğunu, Kubad'ın kendi yeğeninin sabık karı
sına aşık olduğunu öğrenince, doktrini kabul etmeye zorladığını ve onun da ça
resiz kabul ettiğini söylerler. Yine onlara göre Mazdak ona kendi eceliyle ölün
ceye kadar hayvan kurban edilmesini yasaklamasını emretmiş ve "Anuşirvan'ın 
hoşuma giden anası.rı:ı benim tasarrufuma verinceye kadar hiçbir isteğin yerine 
getirilmeyecektir" demiş; Kubad da bu isteği kabul edip Anuşirvan'ın anasını 
ona vermiş. 185 

185 Buradan itibaren Mazdak'ın akibeti ve Müseyleme'nin ortaya çıkışına kadar olan kı
sım elyazmasında atlanmış. O yüzden italik dizilen kısımlar Asya Müzesi nüshasından 
alınmıştır. 
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Bunun üZerine Anişurvan Mazdak'a gelip, anasıyla ilgili olarak onunla konuş

muş. Anasının peşini bırakması için Mazdak'a yalvanp ayaklannı öpmüş. Ama Maz

dak onun gözyaşlanna bakmamış bile. Fakat Anuşirvan hükümdar olunca ilk önce 

Mazdak'ı ve hemrahlannı yakalatmış; bir çukurun içine doldurup üstlerini kapattır

mış; hepsi yüZ üstü ölmüş ve damadı tarafından bilahare mezardan çıkartılmışlardı. 

Anuşirvan, Mazdak'ın taraftarlan arasında yer alan devlet erkanı ve eşrafını onun 

fikirlerini terk etmeye zorlamış, kabul etmeyenleri de öldürtmüştür. O, sürekli şöyle 

dermiş: "Mazdak'la ilişkisi olan herkese dikkat etmek derhar; çünkü Mazdak'ın ayak

lannı öptüğümde duyduğum o leş gibi kokuyu hala burnumda hissediyorum. " 

Mazdak'ın peşinde gidenlerden geriye yalnızca bir avuç insan kaldı. Halk onlara 

dinleri ve inançlanna göre "Mazdaki" ve "Hürremf", onun öğretilerini yorumlayan

lara ise "zındık" demeye başladı. Çünkü onlann literatüründe metnin zahiri yönünü 

yorumlamak "zend", batıni yönünü yorumlamak ise "pazend" idi. Mazdah da güya 

Avesta'nın zahiri ve batını yorumunun kendisine ait olduğunu iddia etmişti. 

Maniheistler de benzeri bir iddiada bulunurlar ve Avesta'nın metaforik yorumu

nun kendilerine ait olduğunu söylerler. İslamdaki batınfler de kendilerinin birinci ve 

ikinci [imamını] - hiişa 1illah- Yaratıcı sif atında gördüklerinden ve kutsal kitaplann 

yorumunda aynı görüşte o1duk1anndan, onlar da Mazdakilerden sayılırlar. 

Değişik halklann taşıdık/an isimlerden, her ne kadar bazılan bilinmiyorsa da, 

her türlü anlam çıkarmak mümkün Omeğin Yahudi kelimesi. Söylediklerine güya 

bu kelime "Biz sana karşı doğru yoldayız" yani "Senin gösterdiğin yoldan gidiyoruz" 

kelimelerinden oluşuyormuş. Bu sözcük dile yerleşti ve güya Allah'ın "hudu!" (doğro. 

yola girin) dediğini ve bunun da "heda" fiilinden geldiğini, hıma göre Yahadr'nin de 

"hidayete/doğru yola ermiş" anlamında olduğunu ileri sürdüler. Ama bu doğru de

ğil ve Yahudi kelimesı Yakub'un oğlu Yahuzayla ilişkilidir. Çünkü Yahadrler üZerinde 

hakimiyet hakkı onun hanedanına aitti. Daha sonra Yahuza kelimesindeki "z" harfi 

"d'ye çevrildi. 

Nasara (Hıristiyan) kelimesi de böyledir. Sözcüğün, Allah'ın "Allah için kim bana 

yardımcı olacak?" demesi üzerine havarilerin "Biz kutsal yardımcılar olacağız" dedik

lerini ve burada geçen "nasr" (yardım) kelimesinden geldiğini söylerler. Ama bu da 

doğru değildir. Çünkü "Nosdrıi" kelimesi, Nasıra yani İsa'nın yaşadığı höyün ismin

den gelir. Nitekim köyün isminden dolayı Isaya "Nasıralı İsa" derlerdi. 
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Bir başka örnek "Mecus" kelimesidir. Söylendiğine göre kelimesinin aslı "necis" 

imiş ve tıpkı "gayn" ile "ayn"ın yer değiştirmesi gibi, bu iki harf de birbiriyle yer de

ğiştirdiği için "nun" harfini "mim" ile değiştirmişler. Fakat Hamza ibn el-Hasan bunu 

reddeder ve güya "mecas" kelimesinin Süryanice "Maguşi'' yani "onlar ülkeyi düzene 

soktular" sözcüğünün Arapçalaştınlmış şekli olduğunu söyler. "Kakuşi" Sürydntcede 

"casuslgözal'' demektir. 

Bir diğer örnek ''furs" (pers) kelimesidir. (Kimileri) kelimeyi Yakub oğlu Yahuda 

oğlu Faris'e bağlamaya çalışırken, bazılan "Hayır, bu kelime onlar Fars diyannda ya

şadıklan için verilmiştir" derler. Sürydn!ler adlannın Suristan'dan geldiğini söylerler; 

halbuki Suristan, Sevad-ı Irak ve Şam bölgesinin adıdır. Keza Suristan'ın Huzistan'da 

bir şehir olduğunu söyleyenler de var. Bu gerçek nlabilir, ama Bizans hükümdan 

Heraklius'un sözleri bunun aksini gösteıiyor. Çünkü o, Antiochia'dan Konstanopolis'e 

kaçarken yüzünü Şam tarafına dönerek şöyle demiş: "Selam sana Şuriya! Bir daha 

hiç dönmeyi düşünmeyen vedacıdan sana selam olsun!" Bu söz, Şuristan'ın Şam'a 

işaret ettiğini göstermektedir. 

Bir başka örnek İbrantler (u_ı:ı-ii__r..c) kelimesidir. Bu ismin Eber (�) nehrinin 

adından geldiğini söylerler. Çeşitli halklann adlanyla ilgili bu tür etimolojiler vardır. 

Mazdakilere göre peygamberlerin gönderilmediği hiçbir dönem olmamıştır. Hal

buki tüm peygamberler birbirinin peşinden gönderilmezler. 

Müseyleme 

Daha sonra Hicretin onuncu yılı sonlannda Yemame'de Müseyleme ibn 

Habib adında sahte bir peygamber türedi. Belli Hanife kabilesine mensup bu 

adam, kendisine vahiy geldiğini şeklinde pek çok aptalca sözler sarfetmiş, Pey

gamber Efendimiz'e - Allah'ın selamı üzerine olsun, - bir mektup yazmışur. 

Mektubun metni şöyle: 

"Allah'ın elçisi Müseyleme'den Allah'ın elçisi Muhammed'e selam olsun! 

İmdi; Allah beni senin iktidarının ortağı yaptı. Dünyanın yarısı benim, yarısı 

Kureyşlilerindir; ama Kureyşliler günahkar bir halk.ur " 

Mektup iki elçiyle gönderilmişti. Hz. Peygamber onlara "Siz neden bahse

diyorsunuz?" diye sordu. Onlar "Biz yalnızca onun söylediklerini naklediyo-
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ruz" cevabım verdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber "Eğer elçiyi öldürmeme 

geleneğimiz olmasaydı, ikinizin de kellesini aldınrdım" dedi. Sonra onlarla şu 
cevabı gönderdi: "Allah'ın elçisi Muhammed' den yalancı Müseyleme'ye. Doğru 

yolda yürüyenlere selam olsun! İmdi; dünya Allah'ındır; onu kullanndan dile

diğine verir. Mükafat Allah'tan korkanlanndır!" 

Müseyleme'nin insanlan kendisine nasıl ram ettiğine gelince, rivayete göre 

sirkeye batmlmış yumurtayı bir kavanozun içine koyar, itinayla yolunmuş ta

vuk kanatlarıyla tespit eder; buna benzer hilelere, çeşitli desise ve hurafelere 

başvururmuş. 

BenI Hanife, Halife Ebü Bekr es-Sıddık zamanında Müseyleme Halid b. Ve

hd tarafından öldürülünceye kadar direnmeyi sürdürdü. Daha sonra onun hak

kında mersiyeler yazıldı. Örneğin BenI Hanife' den bir şairin onun hakkında 

yazdığı beyit şöyle: 

Lime lime olduğu yüreğim, ey Ebu Sumame, 

Bulutlar arasından doğan bir Güneştin sen! 

BenI Hanife, cahiliye döneminde hayyıs'dan186 bir put edinmiş ve uzun bir 

süre ona tapınış; fakat kıtlık çıkınca onu yemişlerdi. Temim oğullarından bir 

şair bu konuda şöyle der: 

Aç kalınca uzun süre Beni Hanife, 

Yiyiverdi taptığı tannsını anında' 

Bir başka şairin yazdığı beyt ise şöyle: 

Kendi tannsım yedi Hanife oğullan kıtlıktan, 

Ne hışmından korktular, ne de gazabından! 

186 Hayyıs: Hurma, terayağ ve çökelekten hazırlanmış bir kanşım. 
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Bahafirid b. Mahfuridin 

Daha sonra, Abbasi hanedanının kurucusu Ebü Müslim zamanında Sira

vend denilen yerde, Nisabur'un Havaf kasabasında Zuzan halkından Bahafirid 

b. Mahfuridin adında biri ortaya çıktı. Henüz yolun başındayken ortadan kay

boldu ve yedi yıl Çin'de gezindikten sonra geri döndü. Beraberinde Çinlilerin 

tuhaf icatlan...11dan yeşil bir pelerin getirdi. Pelerin, son derece ince ve yumu

şaktı; katlandığında avuç içine sığabiliyordu. Geceleri bir tapınağın "naus"una187 

çıkıyor, sabahlan iniyordu. Oralarda tarla süren bir çiftçi onu gördü. Bahaferid 

ona, gözden kaybolduğunda gökyüzüne çıktığını ve kendisine cenneti ve ce

hennemin ateşini gösterdiklerini söyledi. Aynca Allah'ın kendisine vahiy gön

derdiğini ve bu pelerini giydirip bu saatte buraya indirdiğini bildirdi. Çiftçi ona 

inandı ve sağda solda güya Bahaferid'i gökten inerken gördüğünü anlatmaya 

başladı. Bahaferid peygamberliğini ilan edip, tebliğe başlayınca Mecüstlerden 

pek çok kişi peşinden gitti. 

Bahaferid, Zerdüştiliğin tüm prensipleri konusunda Mecüsilerle hemfikir 

değildi, ama Zeraduşt'a inanıyor ve peşinden gelenlere kendi mezhebini dikte 

ederken kendisinin de Zeraduşt'un izinden gittiğini söylüyordu. Kendisirıe giz
lice vahiy geldiğini iddia ediyor ve taraftarlanna yedi vakit dua emrediyordu: 

Tevhid duası, göklerin ve yerin yaratılış duası, hayvanlann yaratılış ve besleniş 

duası, ölüm duası, diriliş [bas] ve kıyamet duası, cennet ve cehennem ehli du

ası, cennet ehline verilen nimetler duası. 

Sonra taraftarlan için Farsça bir kitap yazdı. Onlara tek dizin üzerinde çö

kerek Güneş'irı cevherine dua etmelerini, dua esnasında yüzlerini Güneş'in bu

lunduğu tarafa çevirmelerini, saçlannı uzatıp perçemlerini salmalannı; yemek 

yerken zamzama yapmayı, tiritleşmiş olanlar dışındaki hayvanlann kesilme

sini, şarap içilmesini, murdar et yenmesini , kendi anneleri, kızlan, kız kardeş

leri ve yeğenleri ile evlenmelerini yasakladı. Mihri dört yüz dirhemle sınırlama

lannın dışında, mallannın ve kazançlannın yedide birini yol ve köprü yapımı 

için ayırmalannı emretti. 

187 Asya Müzesi nüshasında ve Özbekçe çevirisinde "navvus" şeklinde ve anlamı da 
Zerduştilerin ölülerini kemiklerini etten ayırdıktan sonra kalan kemikleri koyduklan 
tabut olarak verilmiş. Sachau'nun tahkikli nüshasında ise yukandaki şeklinde ve "çatı" 
anlamında. 
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Ebu Müslim Horasan'a geldiğinde môbedler ve rahipler, onu İslam'a ve kendi 

dinlerine fesat karıştırdığı gerekçesiyle şikayet ettiler. Ebu Müslim, Abdullah b. 

Şu'ba'yı188 bir orduyla onun üzerine gönderdi. Abdullah onu Badgis dağlannda 

sıkıştırarak yakalayıp getirdi. Ebu Müslim onu ve beraberindekileri öldürttü. 

Fakat yirıe de onun peşirıde gidenlerden bir grup Bahafiridler adıyla kaldı. Bun

lar onun getirdiği dirıe irıanmayı ve zamzama189 yapan Mecusilere şiddetli ada

vet beslemeyi sürdürdüler. Söylediklerine göre Bahafirid'irı hizmetkan kendile

ri..ne onun doru bir atın sırtında göğe çıktığını; bir gün çıktığı şekilde aşağı irıip 

düşmanlanndan irıtikam alacağını söylemiş. 

Mukamıa 

Daha sonra Merv'de Kavakimerdan denilen köyde Mukanna190 adıyla bilirıen 

Haşim b. Hakim adında biri ortaya çıktı. Gözlerinden biri kör191 olduğu içirı, 

başını yeşil ipekten bir bezle örterdi. Kendisirıirı Tann olduğunu, fakat insan 

suretine büründüğünü ve tecessüd işi tamamlanmadan önce kimsenirı Tann'yı 

göremeyeceğiiıi iddia etti. 

Ceyhun nehrini geçerek Keş ve Nesef192 taraflanna yöneldi. Hakana mektup 

göndererek kendisirıe ordusuyla yardım vermesirıi istedi. "Beyaz elbise" giymiş 

(�) irısanlar ve Türkler çevresirıde toplandılar. Mukanna onlara başkalan

nın mallannı ve kanlannı helal kılıp, kendisirıe karşı çıkanlan öldürmeyi em

retti ve Mazdak'ın koyınuş olduğu kurallann tamamını uygulamaya soktu. Ha

life Mehdl'nirı ordusunu yenerek, on dört yil bölgede hakimiyeti elirıde tuttu; 

ama sonunda çevresi kuşatılarak Hicrt 169 yılında öldürüldü. [Bir başka riva

yete göre] cesedi ortadan kaybolsun ve peşirıden gelenler kendisirıe irıanmaya 

devam etsinler diye kendi kendirli yaktı. 

188 Muhtemelen bu isim müstensih hatası olarak yanlış yazılmış. Çünkü Abbasilerin ilk 
döneminde bu adı taşıyan bir komutan bilinmemektedir. Bahafirid'i yakalamakla gö
revlendirilen komutanlardan biri.nin adı Abdullah b. Said olarak verilmektedir ki, sözü 
edilen kişi de bu olsa gerektir. 

189 Bkz. Zamzama için bkz. s. 202 

190 Mukanna, keliı.11e anlamı itibariyle "yüzü peçeli" demektir. 
191  Moskova Bili..mler Akadeınisi'ndeki nüshada "şaşı". 
192 Nesef: Şimdiki Karşı şehri. Keş, bugünkü Şehrisebz. 



EBÜ REYHAN EL-BİRCNI 189 

Kendisi yanıp gitti, ama amacına da ulaşamadı; çünkü cesedi yok olma

mış ve tandırda bulunmuştu. Kellesini keserek, o sırada Haleb'de bulunan 
emirulmü'minin Mehdi'ye gönderdiler. 

Mukanna'ya inananlardan bazılan Maveraünnehir'de varlıklannı sürdür

meye devam ettiler, fakat bu işi gizlice yapıyorlar ve zahiren Müslüman gö
rünüyorlardı. Ben, onunla ilgili bilgileri Farsçadan Arapçaya çevirdim. Bunlar 
"Beyaz Elbiseliler ve Karmatrlerle flgili Haberler" �ı_;ıı J �ı .Jlp.1) adlı risa

lemde mevcuttur. 

Hallac 
Daha sonra Hüseyin b. Marısür el-Hallac adında Acem asıllı bir süfi ortaya 

çıktı. ilk önce Mehdl'nin geleceği konusunda iddialarda bulundu ve güya onun 

Deylem'deki Talekan193 şehrinde ortaya çıkacağını söyledi . Bunun üzerine ken
disini yakalayıp Bağdat'a getirdiler ve halka teşhir ettiler. Sonra hapse attılar, fa

kat bir hileyle hapisten kurtulmayı başardı . Eli marifetli bir insandı ve kolun
dan çok iş gelirdi . İnsanlarla rahatça temas kumyor ve onlarla kendi inançlanna 

göre sohbet ediyordu. Daha sonralan Ruhulkuds'ün kendisine hulul ettiğini ileri 
sürdü ve kendisini "Ene'l-hak" (Ben Tann'yım) diye ilan etti. Sonra kendisine 
tabi olanlara şu ifadeleri içeren mektuplar yolladı: "Ondan, o, ilk ezeliden; ya

yılan, parlayan nurdan; aslın aslından; huccetlerin huccetinden, rablerin rab

binden, bulutlann münşisi, nurun kandili, Tur'un rabbi ve filan kuluna her şe
kilde kendini gösterenden . . .  " Taraftar.lan da ona gönderdikleri mektuba şöyle 
başlıyorlardı: "Ey zatın zatı, lezzetlerin son durağı! Sen ne yücesin! Ey büyük, 
ey ulul Şehadet ederim ki, sen ezeli yaratıcı (el-bari) , en iyi aydınlatıcı, her za
man ve devirde ve günümüzde Hüseyin b .  Marısür suretinde görünerısin. Bu 
küçük kulun, kapındaki bu dilenci, bu fakir, sana sığınır, senden medet diler 
ve rahmetini ümit eder. Ey gayblan en iyi bileni . . "  vs. vs . .  

Hallac, "flk Nur" (J..,..':ll .J_,.ı yl:iS), "Büyük Ôlçü" (_fo.':ll � yl:iS) ve "Küçük 
Ölçü" (Y........ ':ll � yl:iS) gibi öğretileriyle ilgili birkaç kitap yazmıştır. Halife Muk

tedir onu Hicri 301 (9 13-914) yılında yakalattı. Önce bin kırbaç vurdurdu; elle
rini ve ayaklannı kestirdi, boynunu vurdurdu, sonra neftin içine atarak yaktınp 

193 Deylem'deki Talekan'la, Horasan'da Merverrud'la Merv arasındaki Talekan şehirlerini 
birbirine kanştırmamak gerekir. Yani Yakut el-Hamevi'nin dediği gibi, o bölgede iki 
Talekan şehri vardır. 
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küllerini Dicle nehrine attırdı. Fakat kendisine bunlar yapılırken ne ağzından 
bir kelime çıku, ne yüzünü buruşturdu, ne de dudaklarını oynatu. 

Mehdi ve Deccal Meselesi 

Hallac'ın peşinden gidenlerden bir grup varlığını sürdürdü. Bunlar Mehdi'nin 
propagandasını yapar ve onun Talekan'dan çıkacağını söylerler. Kitab el-Melahim'de 
haksızlıklarla dolan dünyayı adaletle dolduracağı söylenen kişi odur. Bu kitabın 
bir yerinde Mehdi'nin Muhammed b. Abdullah, bir başka yerinde ise Muham

med b. Ali olduğu söylenir. Hatta Muhtar b. Ebü Ubeyd es-Sakafi, 194 insanlan 
Muhammed b. El-Hanefiyye'nin ardından gitmeye davet ederken, sözü edilen 
bilgiyi delil göstererek, onun bahsedilen Mehdi olduğunu iddia etti. 

Günümüzde dahi bazı insanlar Mehdi'yi beklemekte, onun hayatta oldu

ğunu, Radva195 dağında bulunduğunu söylemektedirler. Ümeyye oğullan ise 
aynı kitapta sözü edilen Süfyarıilerin gelmesini beklemektedirler. Yine bu ki
tapta insanlan doğru yoldan sapuracak olan Deccal'ın Isfahan taraflanndan çı
kacağı belirtilmektedir. Gökbilimciler, Deccal'ın Yezdigerd b. Şehriyar'dan tam 
466 yıl sonra Bartail196 adasından çıkıp geleceğini ileri sürerler. İncil'de de onun 
gelişiyle ilgili alametlerden söz edilir. Yunanca yazılmış Hıristiyanlık kitaplannda 
onun adı "antihristos" olarak geçer ki, Mopsueste rahibi Mar Theodorus İncil'e 
yazdığı bir yorumunda bundan bahsetmektedir. 

194 Es-Sakafi, Vll .  Yüzyıl scınralannda yaşamış ünlü Şii propagandisti 
195 Radva dağı: Medine'ye yedi menzil mesafede, bol ağaçlı ve sulu bir dağdır. Keysanilere 

göre Muhammed b. el-Hanefiyye orada yaşamakta ve Tann tarafından nzıklandınlmak
tadır. 

196 Bartail adası : Böyle bir adanın olup olmadığı ve yeri dahi kesin değildir. Mesudi, Kaz
vini, İbni Hordadbeh, Dımaşki'nin eserlerinde sozü edilen bu ada Maharac'a bağlı ada
lardan biridir. Hatta Ummanlı gemiciler, bu ada yakınından geçerken ud, zurna, tef 
ve diğer aletlerden gelen latif bir musiki ile raks ve el çırpma sesleri işitildiğini söyler
ler. Aynı adadan Denizci Sindbad hikayesinde de söz edilir. Baharat ve karanfilin bu 
adadan ithal edildiği scıylenir Tuhaf tarafı, Herodot'un Libya'dan, Mesudi'nin Fas'taki 
Sicilmasse nehnnden söz ederken anlattığı sessiz alış veriş dediğimiz alıcı ile satıcının 
birbirini görmeden mal alıp satması geleneğınin, Horasan'da nehir kenarında yaşayan 
Türklerden haşka bu adada da uygulandığından bahsedilmesidir. Hatta .'V!esudi'nin ese
rinde, Hz. Peygamber'in çağdaşlarından Temim ed-Dari'nin oraya giderek Deccal'ı biz
zat gördüğü bile anlatılır. 
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Tarihçilerin kaydına göre, Ömer ibni Hattab Dımaşk' a girdiğinde, şehirde otu

ran Yahudiler onu karşılayarak "Selam sana, ey Faruk! - dediler. - Sen, Elya'nın 
efendisisin. Allah aşkına, onu fethetmeden geri dönme!". Ömer onlara Deccal 
hakkında soru yöneltince şu cevabı verdiler: "O, Benjamin kabilesinden çıka

caktır ve siz Araplar, Allah'ın yardımıyla Udda kapısına on ile yirmi zira' me
safede onu öldüreceksiniz." 

[Tekrar konumuza dönelim] . Hallac' dan somaki günlerde Karmatller güç

lendiler. Ebü Tahir Süleyman b. Ebu Said el-Hasen b. Behram el-Cennab1 ha

reketlenerek Hicretin 3 1 8  yılında Mekke'ye geldi. Kabe'de tavaf etmekte olan 

insanlan alçakça kılıçtan geçirdi ve cesetleri Zemzem kuyusuna attı. Beytü'l
Haram'ın kutsal örtüsünü yolup aldı, üzerindeki altınlan çalıp, çönenlerini tah
rip etti. Hacer-i Esved'i söküp götürdü, parçalara ayırdı ve soma Küfe Camisi'ne 

astı. 197 Daha sonra ülkesine döndü. 

İbni Ebu Zekeriyya 

Hicri 319  (M. 931) yılı Ramazan ayının ilk gününde Tammamlı İbni Ebü 

Zekeriyya adlı biri ortaya çıktı. Genç, habis ruhlu ve para karşılığında pis işler 
yapan biriydi. Kendisinin ta.rın olduğunu iddia etti; bir kısım insanlar da pe
şinden gitti. İnsanlara ölünün karnını yanp, yıkadıktan sonra şarapla doldur

mayı emretti. Ateşi eliyle söndürenin elinin; üfleyerek söndürenin dilinin ke

silmesini; oğlanlarla sınırlı şekilde cinsi temas kurmayı; bu işte aşın gidenlerin 
yüz üstü kırk kulaç sürünmesini; oğlanlarla cinsi temasta bulunmaktan kaçı
nanlanrı kasapta boğazlanmasını; ateşe tapılıp, yüceltilmesini emretti. Gelmiş 

geçmiş tüm peygamberleri hilekarlık, sapıklık ve benzeri şeylerle suçlayıp la

netledi. Ben, bunlan "Beyaz Elbiseliler ve Karmatilerin Haberleri" adlı risalemde 

detaylı olarak anlattım. 

Onlar bu ahvalde seksen gün devam ettiler. Sonra Allah onların başına öyle bir 

bela musallat etti ki, hepsini tek tek boğazladı ve küllerini havaya savurdu. 

1 97 Bir başka rivayete göre ise Karmatıler Ebü Tahir'in ölıimıinden sonra Hacer-i Esved'i 
24 bin dinar karşılığında iade etmişler; 1022 yılında ise Mısır Fatimi halifesi Hakim 
bi-emrillah tarafından göndenlen bir Mısırlı bu taşa demir bir topuzla vurmuş, adam 
Mekkeli veya Yemenli birisi tarafından hemen hançerlenerek oldurulmuş; onun kaçı
şım sağlamak ıizere gelmiş olan 20 atlı da katledilmiş ve Mısır kervanı yağınalanmış
tır. (Sefemiime, Nasır-ı Hüsrev, notlar kısmı, s. 240). 
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Eğer Camasp ve Zeraduşt'un kastettikleri zaman bu ise, kronolojik cihetten 
haklılar. Çünkü olay İskender takviminin 1 242. yılında yani Zeraduşt'tan 1500 

yıl sonra vukü bulmuştur. Bununla birlikte iktidann Mecusilere geri dönmesi
nin zamanlamasında yarnldılar. Keza, aptalca bir şekilde Mecüstlikten yana tavır 
takınan Ebü Abdullah el-Adi' de cehaletten dolayı yanılmış ve onlann ebediyen 
saltanat sürecekleri ümidini kapılmıştır. Çevrimler ve kıranlar (conjuctions) hak
kında kaleme aldığı kitapta Hz. Muhammed'in doğumundan sonraki 18.  kıra
nın (conjuction) Satürn ve Yay burcunun birbirine yaklaştığı 10 .  Binyıla tekabül 
ettiğini ileri sürmüştür. Onun iddiasına göre bir insan ortaya çıkacak, MecüsI 
devletini yeniden kuracak ve dünyanın tamamını hakimiyet altına alacak; Arap
ların ve başkalannın saltanatına son verecek; herkesi tek bir din ve tek bir dü
zende birleştirecek; kötülüğe son verip yedi buçuk kıran müddetince hüküm 
sürecektir. Ayrıca 17.  kıranda hüküm sürecek kişiden sonra saltanatı eline ala
cak hiçbir Arap kralının çıkmayacağını da belirtmektedir. 

Bu adamın işaret ettiği zaman diliminin El-Muktafi ve El-Muktedir'in salta
nat dönemine tekabül etmesi gerekir; ama herhalde kehanetlerine göre onlar
dan sorıraki dönemde vukü bulacak olaylan nazar-ı itibare almamış. 

Söylendiğine göre Sasanl. devleti alevli kıranlar (fiery conjuctions) dönemine 
rastlamıştır. imadu'd-devle lakabı taşıyan Ali b. Büveyh'in Deylem'deki devleti 
de böyle bir alevli kıranda kurulmuştur. 198 Her ne kadar Büveyhi hanedanı
nın hayat tarzlan Sasan1 hükümdarlannınkine benzemiyorsa da, halk birbirine 
bunu Pers saltanatının tekrar dönüşü olarak müjdelemişti . Alevli üçgen (fiery 
trinogon) geçişin esasen bir doğu Horasan devleti olan AbbasI devletirıin zu
huruna işaret etmesine rağmen, i:nsanlann tercirlerini neden Deylem devletin
den yana kullanmış olduklanrn anlayabilmiş değilim. Kaldı ki her iki hanedan 
da (yani DeylerrJler ve Abbasiler) Pers saltanatım, özellikle de onun eski dinini 
yenilemekten hayli uzaktılar. 

Bu delikanlının (İbni Ebü Zekeriyya) zuhurunda..tı. önce Karrnauler BatırıJlerin 
(esoterics) bazı dogmalanna inanıyorlar ve anlan ehl-i beytin üyeleri sanıyorlar; 
alevli üçgendeki yedinci kıranda gelmesi gereken kişiyi birbirine müjdeliyor
lardı. Nitekim Ebü Tahir Süleyrruın b. el-Hasan dizelerinde şöyle der: 

198 Rus tarihçi Gumilev de Etnogenez adlı eserinde buna farkl ı  şekilde değinmektedir. 
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Aha, Hacer'e199 yemin ederek diyorum ki, 

Gelecek çok geçmeden size haberler; 

Hem de Mars diyar-ı Babil'den doğan, 

tki yıldız aynldığında, dikkat, aman dikkat! 

Tüm hitaplarda söylenen ben değil miyim? 

Ben değil miyim, Zümer suresinde söylenen? 

Ben hükmedeceğim herkese, doğuda ve batıda; 

Kayravan, Rum, Türk ve Hazar topraklanna. 

Meryem oğlu İsa'ya kadar dünya benimdir; 

O bile övecek beni, memnun olacak işlerimden 

Adım gibi biliyorum, köşküm cennet-i aladadır 

Ama yanacaklar gayya kuyusunda diğerleri. 200 

İbni Ebu'l Asakir 

1 93 

Daha sonra İbni Ebu'l Asakir denilen Muhammed b. Ali b. Şelmaganı: adında 
biri ortaya çıktı ve Ruhu'l-Kudüs'ün kendisine hulul ettiğini ileri sürerek, tüm 
şeriatlan reddeden "Altıncı His" (J......ıWı :i......WI) adlı bir kitap yazdı.201 Peşinden 
giden cahil insanlar, onun nurunun kendilerine geçeceği ümidiyle kanlanyla yatma

sına izin verdiler;fakat emirulmü'minin Er-Razi Billah amansız bir şekilde onun pe
şine düşüp, Hicri 320 (933-934) yılında onu ve onun gizlenmeye çalışan yardımcılan 
Hüseyn b. El-Kasım ibn Ubeydullah b. Vehb ve Ebu'l-Avn İbrahim b. Muhammed b. 

Ahmed b. Ebu Necm'i yakalamayı başardı. Onlann ona hitaben yazdıklan mektubu 

buldu. Mektupta onu methediyor; saltanatını yüceltiyor; istediği her şeyi yapabilece
ğini belirterek, kendilerini affedip, doğru yola yönlendirmesini istiyorlardı. 

[İbni Ebu'l-Asakir] Hüseyin'e "huzur kapısı", Ebu'l-Avn'a ise "velinimet" lakabını 
takmıştı. Yapılan sorgulamada mektuplan ve asıllannı kabul ettiler. İbni Ebu'l Asa
kir güya anlan kendisine bu şekilde hitap etmekten menettiğini belirterek, Hüseyin 
ibn el-Kasım'ı kendisinden nefret etmesi ve kendisini aşağılayacak şeyler yapması için 

199 Yani hacer el-esved'e. 
200 Diğer peygamberler. 
201 Metnin bundan sonraki italik kısmı Sachau'nun tahkikli baskısında olmadığı için, Asya 

Müzesi nüshasından alınmıştır. 
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tahrik etti. Hüseyin de galiba biraz acele ederek İbni Ebu'l Asakir'in yanağına birkaç 

tokat attı. O [Er-Razi], Ebu'l-Avn 'dan da aynı şeyi yapmasını istedi; fakat o bundan 
kaçındı; başka çare olmadığını anlayınca, İbni Ebu'l Asakir'in sakalını sıvazlayacak
mış gibi ellerini uzattı ve tam vuracağı sırada elleri titredi. "Efendim! Efendim!" dedi. 

Fakat İbni Ebu'l Asakir ondan uzaklaşarak sözlerinin yalan olduğunu belirtti. Sonra 
o [er-Razi], düşmanlanna lanet ederek, üç gün içinde ilahi bir engelleme olmazsa, 
kanının döküleceğini bildirdi. Arkasından kadılann ve ulemanın karanna müracaat 
etti. Onlar da İbni Ebu'l Asahir'in öldürülmesine ve yeryüzünün onun tabilerinden 

temizlenmesine harar verdiler. Onu ve Ebu'l-Avn'ı Medinetü's-Selam'ın bir mahalle

sinde teşhir ettikten sonra öldürüp kellelerini bir kazığın başına geçirdiler; cesetlerini 
de ibret-i alem için yaktılar . . .  



vın 

PERS AYLARINDAKİ BAYRAMIAR ve NEVRÜZ 

Pers aylan ve yıllanyla ilgili konular üzerinde durduğumuza göre, kitabın 

başında bizden talepte bulunan kişinin sorusuna tatminkar bir cevap vermek 
için, tekrar aynı konuya dönmek zorundayız .  Öncelikle her bir almanak [ziyc] 

sahibinin söylediklerini bir yana bırakarak, Pers aylanndaki meşhur günlerle 

başlayalım. Çünkü almanak sahipleri bu konuda yeterince titiz davranmamış; 
yalnızca bazı elyazmalan ve eserlerde verilen bilgileri genellikle parmaklannın 

ucuyla yoklayarak nakletmekle yetinmişlerdir. 

Biz ise aksi hareket ederek, yalnızca insanlardan, ama titizliklerinden, aynca 

samimiyetlerinden ve bu bayramlara saygı duyduğundan şüphe etmediğimiz 
insanlardan dinlediklerimize dayanacağız. Isfahan môbedi Hürşid ibn Ziyar ile 

Zadun ibn Mahuy'un kitaplarından başka, Muhammed b.  Behram b.  Mityar'ın 

eserini bulduk. Bu üç eserde konuyla ilgili yeterli, fakat birbiriyle mütenakız ol

mayan bilgiler var. Aşağıda vereceğimiz bilgileri de onlardan aldık, fakat önce 
bunlan birbiriyle karşılaştırdık ve en çok üzerinde durulanları aktardık. Her 

neyse, artık Yaratan'a sığınıp konuya geçelim. 

Persler yıllannı oluştururken, zamanı aylara göre hesaplayarak, birbirine yakın 

dönemleri göz önünde bulundurdular. Buna göre Ferverdin-mah, yaz mevsimi

nin, Tir-mah güz mevsiminin, Mihr�mah kışın ve Dey-mah da ilkbaharın başlan

gıcıydı. Perslerin bu aylarda mevsimlere uygun düşen günleri vardı, ama yıllara 

gün ilave etmeyi bir yana bırakınca, bayram günleri tarihlerine uymaz oldu. 

Bu bayramlar arasında dünya işleriyle ilgili olarak konulanlar olduğu gibi, 

akidelerle ilgili konulanları da vardı. Dünya işleriyle ilgili olan önemli bayram ve 

tarihlerde, hükümdarlardan birinin veya devlet erkanının insanları rahatlatmak, 

ruhlannı hoşnut etmek veya kendilerine övünme payı çıkarmak yahut herhangi 

bir bereketten dolayı sevinmek için ihdas ettikleri gelenekler rol oynamıştır. Bu 
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tür bayramlar, genellikle fakir insanlann hayat yükünü biraz hafifletmek, gele

ceğe birazcık ümitle bakmalannı sağlamak, felaketirı eşiğirıde olanları tehlikeler
den ve belalardan uzaklaştırmak için ihdas edilmiştir. Aynca bu bayramlar bir 

de torunlar atalanndan mutluluk ve kut alsınlar diye düşünülmüştür. 

Dini bayramlara gelirıce, bunlar da Perslerirı ruhani önderleri arasındaki ku

ral koyuculann icatlarıdır. Bu bayramlann ihdasından amaç da biraz önce be
lirttiğimiz amacın bir benzeridir. Tek farkı, ahiretle ilgili olmasıdır. 

Biz, her bir ayda bulunan bu iki tip bayramlardan söz edeceğiz. Önce 

Ferverdin-mah'la başlayalım 

Nevruz 

Bu ayın ilk günü Nevruz'dur. Bugün, yeni yılın ilk günüdür ve Farsça an

lamı da budur (yeni gün). Vaktiyle Persler yıllara gün ilave ettikleri dönemde 

Nevruz onların ziycirıe göre Güneş'irı Saratan burcuna girdiği güne rastlıyordu; 

ama kebise'yi terk edince bugün ilk bahar aylannda bereketli günlere göre ta

yirı edilir oldu. Böylece Nevruz bazen ilk yağmur damlasının düşmesinden çi

çeklerirı açmasına kadar, ağaçlann çiçeldenmesirıden meyvelerirı büyümesirıe 

kadar, hayvanlann avlanmaya başlamasından avın sona ermesine kadar, bitki
lerirı baş göstermesirıden iyice olgunlaşrn.alanna kadar geçen bereketli günler

den herhangi birine rastlamaya başladı. Dolayısıyla Nevruz dünyanın ve yara

tılışın başlangıcının alameti halirıe geldi. 

Rivayete göre Allah o gün seyyarelere dönmelerini emretmiş, soma onlar 

hareketsiz kalmca, onlar yerinde dunırken dünyaya hareket etmesini emretmiş; 

sonra yılın belli dönemleri, aylan ve günleri kendisine göre belirlenen Güneş'i 

yaratmış, fakat bilahare bunlar bilinmez olunca onlar üzerirıe takvim koymuş. 

Yine rivayete göre Al1ah o gün tüm dünyayı yaratmış, Keyumers'i dünyanın 

hakimi kılmış ve bunu da onun "ceşn"i yani bayramı ilan etmiş. 

Bir başka rivayete göre yılın bu ilk günü Allah'm kötüleri de yaratnğı gün

dür. [Nevruz] Mihrican'la birlikte, gök yiizünün gözleri olan Güneş ve Ay gibi, 

zamanın iki gözüdür. 

Halife Me'mün, Ah ibn Müsa er-Rlza'ya - ona selam olsun, - Nevruz'un ne 

olduğunu sorduğunda, o, şu cevabı vermiş: "Bu gün, meleklerin saygı duyduğu 

bir gündür, çünkü onlar bugün yaratıldılar; peygamberler bu güne saygı du-
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yarlar, çünkü Güneş o gün yaratılmıştır; hükümdarlar bu güne saygı duyarlar, 

çünkü zamanın ilk günüdür." 

Abdussamed ibn Ali'nin amcası Abdullah ibn Abbas'tan naklen anlattığına 

göre, Peygambere (sav) Nevrüz günü bir kase helva ikram etmişler. Hz. Pey

gamber "Bu da neyin nesi böyle?" diye sormuş. "- Bugün Nevrüz!" demişler. 
Hz. Peygamber "Peki Nevrüz nedir?" diye sormuş. "-Perslerin büyük bayramı" 
demişler. Bunun üzerine Cenab-ı Peygamber "Evet, Allah'ın bir sürüyü canlan

dırdığı gün!" buyurmuş. "Bu sürü nedir, ya Resulallah?" diye kormuşlar. "Bun

lar, - demiş Hz.Peygamber, - onların topraklarından çıkanlardır; bin kişiydiler ve 

ölümden korkuyorlardı. Allah onlara "ölün!" diye emretti. Sonra bugün onlara 
hayat verdi ve ruhlanm iade etti. Gökyüzüne emretti ve gökyüzü onlar üzerine 

yağmur yağdırdı. Bu yüzden insanlar bu gün su dökmeyi bir gelenek haline ge

tirmişlerdir." Soma helvayı yedi ve kaseyi parçalayarak sahabeleri arasında da

ğıttı ve neşeli bir şekilde, "Keşke her günümüz Nevrüz olsa!" dedi. 

Haşviyye okuluna mensup filozoflardan birinin anlattığına göre, Hz. Süley

man yüzüğünü kaybedip, krallığından olduğunda, kırk gün soma tekrar yüzü
ğüne ve devletine kavuşmuş. Yeryüzündeki tüm hükümdarlar ona itaat etmiş, 
kuşlar çevresinde toplanmış Bunun üzerine Persler "Nevrüz amed" (.ı.....TJJ.JJ-i), 
yani "yeni gün geldi" demişler ve böylece o güne Nevrüz denmiş. Hz. Süley

man rüzgara kendisini taşımasını emretmiş ve emri yerine getirilmiş. Karşısına 

bir kırlangıç çıkıp şöyle derrıiş: "Ey kral! İçinde yumurtalar bulunan bir yuvam 

var. Lütfen rüzgan başka yöne çevir de yuvamı yıkmasın." Süleyman da onun 

dediğini yapmış ve tekrar yeryüzüne indiğinde, kırlangıç gagasında bir damla 

su getirip, kralın önüne koymuş ve bir çekirge ayağı hediye etmiş. NevrQz'da 

toprağa su dökme ve hediye verme adeti buradan gelmiştir. 

Pers alimlerine göre Nevrüz gününde öyle bir saat varmiş ki, o saatte ruhlar 

Firuz feleğini canlılan yeniden yaratması için hareket ettirirlermiş. Yine onlara 

göre, Nevrüz'da en bahtlı saatler Güneş'in saatleridir. O gün sabah saatlerinde 

fecr yeryüzüne olabildiğince yakın olur ve dünyaya baht-u saadet bahşeder. 

Nevrüz, seçilıniş bir gündür. Çünkü o ,  Hürmüz kelimesinden gelınektedir; 
Hürmüz ise dünyayı ve içindekileri yaratan, şekillendiren, bakıp besleyen yüce 

Tann'nın isimlerindendir. İnsanlar, O'nun nimetlerini ve ihsanlanmn küçücük 

bir kısmım bile anlatmaktan acizdirler. 
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Sa1d ibn el-Fazl, Fars'daki Dema dağında her Nevruz günü etrafr aydınla
tan ve hatta hava kapalı olsa dahi çevreyi ışığa boğan şimşekler çaktığını söy
ler. Daha da tuhafı, insanın görmeden pek inanası gelmediği Kalvaza202 ateşidir. 
Matematikçi Ebu'l Farac ez-Zencarıi bana, Adududdevle'nin Bağdat'a girdiği yıl 
kendininin ve Kalvaza'ya giden insanların da bunu gördüklerini ve Nevruz gü
nünün şafak vaktinde Kalvaza'nın karşısındaki Dicle'nin batı tarafında pek çok 
ateş ve ışık gördüğünü; sultanın buraya meselenin iç yüzünü öğrenmek, olayın 
Mecü.sılerin işi olup olmadığını tahkik için gözcüler koyduğunu anlattı. Fakat 
gözcüler ateşlere yaklaştıkça onlann uzaklaştığı, kendileri uzaklaştıkça ateşle
rin yaklaştığından başka bir şey tespit edemediler. Ben, Ebu'l Farac'a Persle
rin yıllara gün ilave etmeyi bırakmalanndan dolayı Nevrüz'un gününün oyna
dığını, neden Nevrüz'u geriye alınadıklannı ve geriye almak müm..kün değilse, 
yıllara gün ilave ederek neden ileri almadıklannı sordum. Bana ikna edici bir 
cevap vermedi. 

Büyücülükle uğraşanlara göre Nevrüz günü sabahına ulaşan kişi, hiçbir söz 
konuşmadan üç kaşık bal ve üç parça baharat yerse, tüm hastalıklanndan ha
las olurmuş. 

Bir Pers aliminin anlattığına göre bu güne Nevruz denmesinin sebebi şöyle 
imiş: Sabiiler Tahmures zamanında ortaya çıkmışlar ve Cemşid iktidara gelince 
Mecüs1lerin dinini yeniden yapılandırmış ve bu Nevruz gününe rastladığı için 
ona "yeni gün" adını vermişler ve Cemşid'den önce de kutlanmasına rağmen o 
günü bayram ilan etmişler. 

Bugünün Nevrüz ilan edilmesiyle ilgili bir başka rivayet ise şöyle: Güya Cem
şid kendisine bir araba yapmış ve ona ilk defa o gün binmiş; cinler ve devler 
onu havadan bir günde Dunbavend dağından Babil'e getirmişler. İrısanlar o gün 
gördükleri bu mucize karşısında şaşırmışlar ve Cemşid'i taklit etmek isteyerek 
o günü bayram ilan edip, Nevruz adını vermişler 

Diğer bir rivayete göre Cem ülkesinde dolaşıyormuş ve Azerbaycan'a git
mek isterken insanlann omuzlarında taşıdıkları altın bir tahta oturmuş. İnsanlar 
Güneş'in ışıklan altında onu panl panl görünce, saygıyla eğilrrıişler ve o günü 
Nevrüz bayTamı ilan etmişler. 

irısanlann Nevruz' da birbirlerine şeker hediye etme gelenekleri vardır. Bağ
dat môbedi Azerbad'm söylediğine göre bunun sebebi., şeker karrnşmm Cem'in 

202 Kalvaza: Bağdat yakınlannda bir dağın adıdır. 
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ülkesinde yalnızca Nevruz günü ortaya çıkması ve ondan önce bilinmemesiy

miş. Güya Cem çok sulu bir kamış görünce suyundan biraz sıkıp tatmış ve tadı 

hoşuna gitmiş. Sonra insanlara onun suyunu sıkıp şeker yapmalannı emretmiş. 

Şeker ayın beşinde hazır olmuş; böylece herkes birbirini şekerle tebrik etmiş ve 

şenlikte şeker dağıtma geleneği başlamış 

Onlar [Acemler] , yaz dönencesini (�I �'11) bu özel sebebe binaen yı

lın başlangıcı kabul ettiler. Bu iki yaz dönencesini aletler ve gözlemler sayesinde 

tespit etmek, gün dönüm noktalannı (LJ:ıll.iic. '11) tespit etmekten daha kolaydır. 

Çünkü gün dönümleri, Güneş'in dünyanın iki kutbundan birine doğru ilerle

meye ve aynı kutuptan geri dönmeye başlamasıyla oluşur. Her ne kadar yaz 

dönencesinde düşey gölge ( �ı Jl;Ji) gözlenebilirse de, kış dönencesinde 

((.j_;.:;Jı �'11) yatay gölge (�I Jl;Ji) dünyanın neresinden gözlenirse gözlen

sin, gözlemci - geometri ve astronomi bilimlerini çok iyi bilse dahi, - dönence 

gününü (�'11 ('J;) hatasız tespit edemez. Çünkü dönence başladıktan sonra, 

eğer Güneş hayli yükselmişse, yatay gölge en küçük bir sapmayla dahi deği

şir. Diğer yandan iki gün dönümü, ancak bölge enleminin ve büyük eğimin 
(JS.11 J;..11) tespitinden sonra bulunabilir. Bunu da yalnızca astronomiyi ve ak

raba bilimleri iyi bilen, aynca bölgeyi iyi tanıyan ve gözlem aletlerini kullana

bilenler becerebilir. 

Dolayısıyla yaz ve kış dönence noktalan, yılın başlangıcının tespiti konu

sunda gün dönüm noktalanrıdan daha fazla uygundur. Yaz dönencesi kuzey ül

kelerinde zenite daha yakın olduğu için, halk onu kış dönencesine tercih eder 

ve ekinler bu dönemde olgunlaştığından, diğerlerine göre vergi salmak için en 

uygun zamandır. 

Birçok Yunan bilim adamı ve filozofu, yılın başlangıcını ilkbahar ılımından 

değil, Akyı.ldız'ın (Sirius / J*"11 �I) yükseliş vaktindeki horoskopu gözlemle

yerek tespit ettiler. Çünkü Akyıldız'ın doğuşu eskiden beri dönenceyle örtüş

mekte veya ona çok yakın düşmektedir. 

Bugün, Nevrüz'u kastediyorum, orijinal tarihinden kaymış, günümüzde 

Güneş'in ilkbaharın başlangıcı olan Koç burcuna girdiği güne alınmıştır ki, Ho

rasan hükümdarlan o gün savaşçılanna baharlık ve yazlık elbise dağıtmayı adet 

haline getirmişlerdir. 

Ferverdi.n ayının altıncı günü olan Hurddd, Persler nazannda önemli bayram

lardan Büyüh Nevraz günüdür. Söylediklerine göre Allah sözü edilen altı günün 
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sonuncusu olan bugün mahlukatın yaranlmasırıı tamamlamış, Satüm'ü yarat

mıştır. Dolayısıyla o günün en bahtlı saatleri Satürn saatleridir. Yine onlann söy
lediklerine göre Zeraduşt'a Allah'la sohbet etmek o gün nasip olmuş, Keyhüs

rev göğe yükselmiş ve insanoğullarırıın baht-ı saadetleri o gün dağıulmışur. Bu 

yüzden Persler ona umut günü derler. 

Büyüyle uğraşanlara göre, Nevruz sabahına ulaşan kişi hiçbir şey konuş

madan şeker yer ve kendini yağ ile yağlarsa, bütün bir yıl tüm belalardan uzak 
kalırmış. 

Nevruz günü sabahı sessiz bir kişi elinde bir demet çiçekle Büşenc203 da

ğının tepesinde görünür; bir süre göründükten sorıra gözden kaybolur ve bir 
sonraki yılı11 aynı gününe kadar bir daha görünmezmiş. Zadeveyh, kitabında 

bunun sebebinin Güneş'in güney tarafından yani afahtar'dan204 doğuşu oldu

ğunu ileri sürer. İblis-i lai:n bereketi yok ettiğinden insarJar yiyecek ve içeceğe 

zar olmuşlar; rüzgar esmesini önlediği için ağaçlar kurumuş ve dünya yaşanır 

olmaktan çıkmış. Sonra Allah'ın emri ve inayetiyle Cem güney bölgesine gel

miş. İblis ve hemrahlarırıın kaldıklan yere varmış ve bu belayı ortadan kaldınn

caya kadar orada bir süre kalmış. Böylece insanlar tekrar adalete, berekete ka

vuşmuşlar ve bu beladan halas olmuşlar. Bu sırada Cem dünyaya (yani İran'a) 

geri dönmüş ve o gün Güneş gibi parlamış; Güneş gibi parladığı için de ışıklar 

ondan çıkıyormuş. İnsanlar iki Güneş'in doğuşu karşısında şaşkına dönmüş

ler. Kuru olan her şey yeşermiş ve insanlar ruz-ı nev (__,.; J.J.J) yani yeni gün de

mişler. Sonra da bereket getireceği inancıyla tekneye veya başka bir kaba arpa 

ekmişler. O günden itibaren bir tabağın çevresine yedi sıra halinde yedi çeşit 

buğday ekme geleneği yerleşmiş. [Güya] orJann durumu..ru bakarak o yıl mah

sulün iyi veya kötü olacağını tahmin ederlermiş. 

O gün Cem, hazır olanlara sözlü ve olmayanlara yazılı olarak, eski tapınak

lan yıkınalannı ve o gün yeni bir tapınak yapmamalannı emretmiş. Onun halka 

karşı muamelesi Allah'ırı öyle hoşuna gitmiş ki, halkını bela ve musibetlerden, 

kin ve kıskançlıktan uzak tutmakla onu ödüUendirmiş. Onun saltanau döne

minde ne bir canlı hastalanmış. ne de ölmüş. Bu durum kızkardeşinin oğlu 

Bivaresf'in onu öldürüp, tahum ele geçirmesine kadar sürmüş. Cem zamanında 

203 Büşenc: Herat'a en fersah mesafede, ağaçlarla kaplı bir vadide yer alaıı mesire kasa

bası. 
204 Avesta'da geçen şekliyle kuzey yönı:ı anlamındadır (Sachau) . 
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nüfus öyle artmış ki, dünya artık insanlara yetmez olmuş. Bunun üzerine Al
lah yeryüzünü öncekinden üç misli büyütmüş. Bu defa Cem, insanlara günah
lanndan annmak için suyla yıkanmalannı emretmiş ve bunu her yıl Tann'rıın 
kendilerini belalardan uzak tutrnası için yapmalannı söylemiş. 

Bazılan Cem'in su kanallan açılmasını emrettiğini ve tam bugün (yani 
Nevrü.z'da) kanallara su verildiğini; insanlann kavuştuklan bereketten dolayı se
vinip, gönderilen suyla yıkandıklannı, torunlanndan da atalanrıın izinden git
meleri konusunda söz aldıklanrıı belirtirler. Kimileri de Afrasyab'ın İrarışehr'deki 

tüm binalan yıkmasından soma, bu kanallara su veren kişinin Zuv olduğunu 

naklederler. Ama bazılan "Hayır, - derler, - suda yıkanmanın sebebi, bu günün 
suyla akraba olan Haruda adlı su perisine adanmış olmasıdır." Bu yüzden in
sanlar o gün şafakla birlikte kalkıp suya yani kanallara ve kuyulara gider; suyu 

vadiye akıur ve bahtlanrıın açılması, belalardan uzak kalrnalan için onu birbir

lerinin üzerlerine serperler. 

Yine aynı gün insanlar birbirlerine su serperler. Bunun da sebebi sözünü 

ettiğimiz yıkanrnayla aynıdır. Ancak, bazılan derler ki, "Hayır, bunun sebebi, 
İrarışehr'e uzun bir süre yağmur düşmemesi, ama Cem tahta geçip sözünü et
tiğimiz hayırlı işleri yaptıktan soma bolca yağmur yağması üzerine insanlann 
bunu hayırlı bir işaret kabul ederek birbirlerine yağmur suyu serpmelerinden 

dolayı bunun bir gelenek halini almasıdır." 

Su serpmenirı yalnızca ateş isinin karasını ve vücuttaki kirlerin temizlenmesi 
amacıyla yapıldığını söyleyenler de vardır. Güya su serpilmesi havadaki veba ve 
salgıı.ı. hastalıklara yol açan kirliliği temizlermiş. 

Cem, o gün (yani Nevrü.z'da) her şeye bir ölçü getirmiş ve daha somaki 

hükümdarlar da onun koyduğu ölçüleri kullanma bahtiyarlığına ermişler. Hü
kümdarlar o gün oraya buraya fermanlar yazmak için gerekli kağıt ve deri ha
zırlarlar; gerektiğinde fermanlann altına mühür basarlarmış ki, bu mühre Farsça 
"asvidanuvişt" (�� 1�1) derler. 

Cem' den soma iktidara gelen hükümdarlar bu ayın yani Ferverdin-mah'ın 
taı:namırıı bayram ilan ederek, ayı altıya taksimlediler. Birinci beş gün hüküm

darlar, ikinci beş gün eşraf, üçüncü beş gün hükümdar hizmetkarlan, dör

düncü beş gün muhafızlar, beşinci beş gün (şehirli) vatandaşlar, altıncı beş gün 
ise köylüler içirıdir. 
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Söylendiğine göre her iki Nevrüz'u birleştiren kişi Şapur oğlu Hürmüz'dür. 

Hürmüz, iki Nevruz arasındaki günlerin tamamını bayram ilan etmiş; baht-ı 
saadet getirmesi ve havayı temizlemesi için yüksek yerlerde ateşler yaktırmış. 
Çünkü ateş havada biriken mikroplan kırar, tabiata hastalık saçan tüm unsur

ları temizler. 

Bu beş gün geleneğini sürdüren kisralann uygulaması ise şöyle idi: Hüküm
dar Nevrü.z'u başlatır ve insanlara hükümdarın onlar için bir yerde şenlik dü
zenleyip, kendilerine ihsanda bulunacağı duyurulurdu. İkinci gün daha yüksek 

mertebeli kişiler yani dihkanlar ve ileri gelen aileler; üçüncü gün atlı askerler ve 
üst düzey môbedler; dördüncü gün kendi hane halkı ve akrabalar; beşinci gün 
ise kendi oğullan ve tebaa: için şenlik düzenlenir; herkes mertebesine göre otu
rur, ona göre ikramda bulunulur, hediyeler ve in'arnlar dağıtılırdı. 

Altıncı beş günde ise, halkın ve tebaanın ihtiyaçlan karşılandıktan sonra, hü
kümdar bizzat kendisi için Nevrüz şenliği düzenler; bu şenliğe yalnızca yakın
lan ve şahsı dostlan katılır; herkes mertebesine göre oturur; kisra her birini ayrı 

ayrı kabul eder, isteklerini karşılar ve hazinesinden ihsanlar dağıtırdı. 

Ferverdin-mah'ın 1 7. günü Seroş-ruz'dur2°5 (.Y_J . .>"") .  Seroş, zamzama yani 
genizden anlaşılmayan sözlerle konuşmayı emreden ilk kişidir. Çünkü onlar 

yemek yerken Allah'a dua eder, hamd-ü senada bulunurlar ve dua sırasında 
konuşulmayacağı için tabii oiarak genizden bir takım sesler çıkararak ve işa
retlerle konuşurlar. Geometrici Azerhura'mn bana anlattığı böyle. Bir başkası 
ise bunun ağızdan çıkan sıcak nefesin yemeklere temas etmesini önlemek için 
böyle yapıldığım bildirdi 

Her ayın mübarek günü bu Seroş-rüz'dur. Çünkü Seroş, gece koruyuculuğu 
yapan meleğin adıdır. Onun Cebrail oldugunu söyleyenler de var. 

Seroş, cinlere ve büyücülere karşı en güçlü melektir. O her gece insanları 
üç defa kontrol eder, cinleri kovalar ve büyücüleri uzaklaştırır. O ortaya çıkınca 
gece aydınlanır, hava soğur ve sular tatlılaşır. Horozlar öter ve hayvanlarda cinsi 
temas arzusu alevlenir. Onun üçüncü kez ortaya çıkışı, bitkilerin titreştiği , çiçek
lerin açtığı, kuşların öttüğü, hastanın rahatladığı, kederlinin dertlerinden uzak
laşuğı, yolcunun kendini güvende hissettiği, havanın latıf olduğu, rüyalann gö
rüldüğü, meleklerin ve cinlerin sevindiği fecr vaktinde gerçekleşir. 

205 Özbekçe çevirisinde Suruş şeklinde� 
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Bu ayın 19. gününe Ferverdin-mah veya Ferverdekan denir. Bu şekilde isim
lendirilmesinin sebebi, o ayın ismiyle mütenasip düşmesini sağlamaktır. Pers
ler, diğer aylar için de bu tür isimler kullanırlardı. 

Erdihehlşt-mah. Ayın 3. günüdür. O gün Erdibehiştegan denilen bir bay
ram kutlanır. Bayrama bu ismin verilmesinin sebebi, isimlerin birbiriyle müte
nasip düşmesini temindir. Anlamı "doğruluk en hayırlıdır" veya bir başka iza
hata göre "İyiliğin sının yoktur" demektir. 

Erdibehişt, ateş ve ışık meleğidir ve bu iki isim birbiriyle ilintilidir. Allah 
onu bu iki elementi gözlemek, hastalık ve illetleri ilaç ve gıda ile tedavi etmek; 
Avesta'da açıkça belirtilen yeminler vasıtasıyla doğruyu yalandan, haklıyı hak
sızdan ayırt etmekle görevlendirmiştir. 

26. gün, üçüncü Gehenbar'ın ilk günü olan Eştaz-rCız'dur. Sonuncu günü 
ayın son gününe tekabül eden beş gündür ki, Allah yeryüzünü bugün yarat
mıştır. Gehenbar'a Peytişahim-gah da denilir. Gehenbarlann tamamı altı adettir 
ve her birinde beş gün bulunur. Bunlan Zeraduşt tespit etmiştir. 

Hurdad-mah. Bu ayın 6. günüdür ve Rüz-1 Hurdad da denilir. Hurdadgan 
bayramıdır. Bayrama bu ismin verilmesinin sebebi, iki isim arasında tenasüp ol
masının teminidir. Anlamı "dünyanın istikran" demektir. Haruda, canlılann ge
lişmesi, ağaçlann ve bitkilerin büyümesi ve necasetin sulardan uzak tutulma
sını teminle görevli bir melektir. 

26. gün veya Eştaz-rüz, son günü ayın son gününe tekabül eden dördüncü 
Gehenbar'ın ilk günüdür. Gehenbar esnasında Allah ağaçlan ve bitkileri yarat
mıştır. Ayasramgah da denilir. 

Tir-malı. Hurdad-rüz da denilen 6. gündür. Bugün "ceşn-i nilüfer"206 (� 
..;!�) bayramıdır. Sonradan icat edilmiştir. Aynı ayın 1 3 .  günü olan RCız-i Tir 

de bayramdır. İsimler birbiriyle mütenasip düşsün diye Tiregan denilmiştir. Bu 
bayramın ilan edilişinin iki sebebi vardır. 

1 .  Rivayete göre Afrasyab İranşehr'i zaptedip, Minuçihr'i Taberistan'da kuşatma 
altına aldığında, Mi..nuçihr ondan bağışlanma dilemiş. Afrasyab da İranşehr'in 
bir kısmını, bir okun enine boyuna gidebildiği yer kadar toprağı kendisine ver
mesini şart koşmuş. Avesta'da belirtildiğine göre o sırada İsfendermad adlı bir 
melek Afra,,yab'a gelip, kendisinin yay yapımcısına verdiği ölçüde bir yay ve ok 

206 Ceşn, bayram anlamındadır. 
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almasını söylemiş. Soma �207 adında dürüst, sadık ve bilge bir kişiyi çağırmış
lar. Afrasyab ona yayı alıp ok atmasını emretmiş. Ariş ayağa kalkmış, soyıınmuş 
ve orada bulunanlara "Ey hükümdar ve ey halk! Bakırı vücuduma, bende her
hangi bir hastalık ve yara yok Ama biliyorum ki, bu yayı gerip oku attığımda, 
yay parçalanacak ve ben de telef olacağım. Kendimi sizin için feda ediyorum" 
demiş. Soma diğerlerinden biraz uzaklaşıp yayı bütün gücüyle germiş ve oku 
fırlatmış. [Gerçekten de] yay parçalanmış. Allah rüzgara oku Rüyan dağından 
aşırmasını emretmiş. Böylece ok Horasan'ın uç sınırına, Fergana ile Taberistan 
arasında bir yere kadar ulaşmış ve orada iri bir ceviz ağacının gövdesine sap
lamrnş. Ağaç öyle iriymiş ki, dünyada bir benzeri yokmuş. Rivayete göre okun 
fırlaoldığı yerden düştüğü yere kadar olan uzaklık 1000 fersah208 imiş. Minu
çihr ve Afrasyab bu ok atışından sonra banş yapmışlar ve insanlar o günü bay
ram olarak kutlamışlar. 

Kı.işatma sırasında Minuçihr ve İranşehr halkı çok sıkıntı çekmiş; buğdayı 
zamanında hasat edemedikleri için öğütüp ekmek yapamamışlar. Bu yüzden 
daha sonra olgunlaşmamış buğday ve meyveleri toplayarak kaynatıp kannla
nnı doyurmuşlar. Böylece o günden sonra buğday ve meyveyi kaynatma gele
neği oluşmuş. 

İşte ok atma yani Rilz.-ı TYr günü bugündür ki, ona Küçük Tiregan derler. 14. 

gün yani Kuş-ı Ruz'a ise Büyük Tiregan derler ki, onunla ilgili rivayet okun düş
tüğü yerle alakalıdır. Rüz-ı Tir'de kazanlar kırılır ve ocaklar bozulur. Çünkü o 
gün halk Afrasyab'dan kurtulmuş ve herkes işirıin başına dönmüştür. 

2.  Tiregan'ın bayram füuı edilmesiyle ilgili ikinci rivayet şöyle: "Dünyayı 
gözetip kollama" anlamındaki DehUfadiyye ile dünyayı imar edip , ekip biçme 
ve onu taksim etme anlamındaki Dehkana ikizdirler ve dünyanın iman, işle
rin çekip çevrilmesi ve kötülüklerin önlenmesi bu ikisi sayesinde mümkün
dür. Bu tür işleri kayıt altında tutan divanlar [kitabe] da birbiriyle bağlantılıdır. 
Dehüfadiyye'nin Hoşeng, Dehkarıa'nın ise onun kardeşi Veykard tarafından ku
rulduğu rivayet edilir. 

Bugünün adı, Tı:r veya katiplerin 1nJdız1 olan Merkür [Utarid] dür. O gün 
Hoşeng kardeşi Veykard'ın adından övgüyle söz etmiş ve Kitabe ile aynı an
lamda olan Dehkana'yı ona vermiş. Dolayısıyla insanlar bugünü Veykard'ın şe-

207 Nöldeke bu ismin eski şeklinin Arşan olduğunu iddia etmektedir. 
208 Fersah: 3 km.den 9 km.ye kadar değişken bir uzunluk ölçı.isü. 
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ref ve onuruna bayram olarak kutlarlar Hoşeng, aynca o gün insanlara Kitabe 
[katipler] ve Dehkana [çiftçiler] gibi giyinmelerini emretmiş. Bu yüzden prens
ler, dilıkanlar, môbedler vs. Guştasp'ın zamanına kadar Kitabe ve Dehkana'nın 
onuru için katiplerin giysilerıni giymeyi sürdürmüşler. 

Persler ayrıca o gün yıkanırlar. Bunun sebebi ise şöyle: O gün Afrasyab'la 
yaptığı savaştan dönen Keyhüsrev Save209 bölgesinden geçip, ona nazır dağdan 
aşarken kampından biraz uzaktaki bir kaynağın başına gelmiş. O sırada ona 
bir melek görünmüş. Keyhüsrev meleği görünce korkusundan bayılmış. Bu 

olay tam Cudarz oğlu Bican'ın yanına geldiği sırada olmuş. Keyhüsrev kendi

sine gelince yüzüne bu sudan serpmiş ve taşıyıp sırtını oradaki bir kayaya yas
lamış. Sonra ona "Ey kral, mandişl" yani "Ey kral, korkma!" demiş. Keyhüs
rev bu kaynak yanına bir köy kurulmasını emretmiş ve ona "Mandiş" (�L.)210 

adım vermiş; ama daha sonra orada yaşayanlar keli.menin telaffuzunu kolaylaş
tırmak için "Endiş" adını takmışlar. İşte o günden sonra hem o kaynağın hem 
de diğer kaynaklann suyunu mübarek su kabul ederek yıkanma geleneği yer
leşmiş. Amül halkı her yıl Hazar Denizi'ne giderek suda oynaşır, dertlerini unu

tarak bütün günlerini denizde geçirirler. 

Murdad-mah. Ayın yedinci günü olan Rüz-ı Murdad'da bu isimle mütena
sip düşen Murdadgan bayramı kutlanılır. Murdad, canlılann hiç öhneden ebe

diyen yaşaması anlamındadır. Murdad, aynı zamanda dünyayı korumak, açlığı, 
hastalıklan ve kötülükleri ortadan kaldıran bitkilerin özünden yapılan ilaçlan 
ve gıdalan temin etmekle mükellef meleğin adıdır. Allah daha bilir. 

Şehriver-mah. Ayın dördüncü günüdür. Rüz-ı Şehriver, iki kelimenin birbi

riyle mütenasip düşmesinden dolayı Şehrivergô.n adlı bayramın kutlandığı gün
dür. Anlamı "aile" ve "sevgi" demektir. Şehriver, aynı zamanda altın ve gümüş 
gibi zanaatlann, dünyanın ve insanlann hayatlannın ziyneti olan benzeri yedi 
madenin temininden sorumlu meleğin adıdır. 

Zadeveyh, bu bayrama insanlann tandırlarda yaktıklan ateşler için kutladık
lan bayram olması dolayısıyla Azer-ceşn dendiğini belirtmektedir. Azer-ceşn kı-

209 Save: Rey ile Hemedan arasında yanın günlük mesafede bir kasabadır. (Mücem). 
210 Biruni halkın muhayyelesinde uydurduğu bir efsaneyi nakletmektedir, "mandiş" keli

mesi Farsça değil, Arapçadır ve üstelik de kitabı Arapça deği l ,  avamcadır. O dönemde 
Keyhüsrev'in yanına gelen birinin ona Arapça hitap etmesi imkansız değilse de, pek 
mantıklı gözükmüyor. Dolayısıyla tamamıyla halkın muhay/Jesinin bir ürünüdür. 
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şın başlangıcıdır ve bu yüzden insanlar evlerinde büyük ateşler yakıp, Tann'ya 
dua eder; toplu yemekler yiyip, eğlenirler; bunu da güya kışın getirdiği soğuk
lan ve kuraklığı defetmek için yaparlarmış ve (güya) bu ateşlerin harareti dün
yadaki bitkilere zarar veren şeyleri ortadan kaldınrrnış. Onlann bu yaptıklan, 
büyük bir orduya sahip düşmanla savaşmaya giden kişinin yaptıklarıyla ben
zeşmektedir. 

Môbed Hurşid, Azer-ceşn'in ilk gün ve has tabakasına ait olduğunu; Pers
lerin baynmlan arasında yer almadığını, Pers aylan içinde yer almakla birlikte 
Toharlardan kaldığını; Toharlann bu bayramı iklimin değişip kış günlerinin 
başlaması münasebetiyle kutladıklanm belirtir. İçinde bulunduğumuz gün
lerde ise Horasan halkı onu sonbahann başlangıç bayramı olarak kutlamak
tadır. Bugün [yani] Rüz-i Mihr, beşinci Gehenbann ilk günüdür ve sonuncu 
günü aynı ayın RU.z-ı Behram denilen günüdür. Allah o gün hayvanlan yarat
mıştır ki, Medyarim-gah denilir. 

Mir-malı. Bu ayın ilk günü olan Hümıi.zd-rCız yani ikinci hazan'dır. Daha 
önce belirtildiği gibi avam tabakasının [bayram] günüdür. On altıncı güne rast
layan Rüz-ı Mihr, önemli bayramlardandır. Ayın adıyla mütenasip düşmesi için 
Mihrican denilmiştir. Anlamı "ruh sevgisi" (c_,)1 �) demektir. Söylendiğine 
göre "mihr" Güneş demektir ve bugün dünya üzerine doğmuştur ve kisralann 
o gün üzerinde Güneş sureti bulunan bir tac giyip, Güneş'i temsil eden teker
lekli arabalara binmeleri de bunun delilidir. Persler o gün panayır kurarlar. 

Perslerin bugüne özel bir önem vermeleriyle ilgili rivayet şöyle: Kavi'nin 
[Kava'nın] Dahhak Bivaresf'e saldınp, onu kovduğunu ve halkı Efridun'a tabi 
olmaya davet ettiğini işitenler Efridun'un ortaya çıkmasından mutlu olmuşlar. 
Bu Kavi [Kava] dedikleri, Pers hükümdarlanm.n sancağ1rn. baht alameti kabul 
ettikleri kişidir. Söylendiğine göre bu sancak ayı derisinden, kimilerine göre as
lan derisinden yapılmıştı ve ona direfş-i haviyan adını verdiler.211 Daha sonra bu 
sancak değerli taşlarla ve altınlarla süslendi. 

Yine rivayete göre o gün melekler Efridün'a yardım etmek için yeryüzüne 
inmişler ve bu yüzden hükümdarlann saraylanmn sahnında cesur bir kişinin 
şafak vakti durup yüksek bir sesle "Ey melekler, dünyaya irıin ve devlerin, kö
tülerin kökünü kazıyıp, orılan dünyadan uzaklaştırın!" diye seslenmesi gelenek 

2 1 1  Direfş-i kaviyan daha sc•nra Hz. Omer tarafindan yaktmlmıştır. 
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halini almıştır. Söylendiğine göre o gün Allah yeryüzüne nazar etmiş ve ruhlara 

uygun bedenler yaratmış; bu yüzden o günün herhangi bir saatinde Ifrancavt 
feleği bedenlerin durumuyla ilgilenirmiş. 

Yıne rivayete göre o gün Allah daha önce karanlık, ışıksız bir küre şeklinde 

yarattığı Ay'a parlaklık ve güzellik ihsan etmiş. Bu yüzden Ay parlaklık yönün

den Güneş'ten daha üstünmüş ve o günün en bahtlı saatler Ay'ın saatleriymiş. 

Selman-ı Farisi der ki: "Persler döneminde Allah'ın kullan için Nevrüz'da 

yakut, Mihrican'da zeberced yarattığım, tıpkı yakut ve zebercedin diğer maden

lerden üstün olduğu gibi, bu iki günün de diğer günlerden üstün olduğunu 

söylerdik." İranşehrI ise "Allah Nevruz ve Mihrican günü nur ve zulmetle [ka

ranlık ve aydınlıkla] bir anlaşma yapmıştır" der. 

Said ibn el-Fadl, Pers alimlerinin şöyle söylediklerini nakleder: Şahin dağı

nın tepesi bütün bir yaz boyu siyah, ama Mihrican günü sabahı, hava kapalı 

veya açık olsa bile, sanki karla kaplıymış gibi hep beyaz görünür. 

El-Kisrevl'nin rivayeti ise şöyle: "Mütevekkil dönerniı.'1.de bir môbedin şöyle 

dediğini işittim: Mihrican günü Güneş Hamin'de212 karanlıkla aydınlık ortasında 

doğar ve bedenlerdeki ruhlar ölür. Bu yüzden Persler o güne Miregan derler." 

Büyüyle uğraşanlara göre Mihrican günü nar yiyen ve gül suyu koklayan 

kişi pek çok beladan uzak kalırmış. 

Pers teologlan ise bu günlerle ilgili değişik sembolik yorumlar getirmişler

dir. Buna göre Mihrican, kıyametin kopuşunun ve dünyanın sonunun ışareti

dir. Çünkü her şey gelişim aşamasının son noktasına geldiği için artık gelişme 

sona erer, canlılann üremesi durur. Yine onlara göre Nevrüz, bu söylenenlerin 

zıddı olarak dünyanın yeniden başlamasının işaretidir. Bazı halklar tıpkı son

bahan ilkbahara tercih ettikleri gibi Nevrüz'u da diğer günlere tercih ederler. 

Onlar, bu konuda Aristo'nun Iskender'in kendisine bu iki mevsimle ilgili yö

nelttiği soruya verdiği şu cevabı delil olarak gösterirler: "Ey kral, zehirli sürün

genler ilkbaharda ortaya çıkar, sonbaharda çeker giderler. Bu sebepten sonba

har daha üstündür." 

Geçmişte bugün kış mevsiminin başlangıcına tekabül ediyordu, fakat son

ralan kebise ihmal edildiği için öne geçti. Bu yüzden Horasan hükümdarlan 

212 Eski Pers mitolojisinde gökle cehennem ortasında kalan yer. 
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günümüzde o gün gelince askerlerinin yazlık ve kışlık elbiselerini değiştirmeyi 

gelenek haline getirmişlerdir. 

2 1 .  gün olan Rılm-ı Ruz, Efridün'un Dahhak'ı yenip esir alması dolayısıyla 

Büyük Mihrican'dır. Rivayete göre Dahhak, Efridün'un huzuruna getirildi

ğinde ona "Dedenin başı için beni öldürme!" der; ama Efridun ona ters bir ce

vap verir: "Yoksa sen kendini Cem b. Vicehan'la denk mi tutuyorsun? Aksine 

dedemin sarayındaki öküzün başı için seni öldüreceğim." Sonra onu bağlatıp 

Dubavend213 dağına hapseder. Böylece insanlar Dahhak'ın zulmünden halas 

olur ve o gün bayram ilan edilir. Efridun onlara, bellerine kuşak bağlamalannı 

ve bin yıl korkuyla yaşadıktan sonra Allah'a şükretmek amacıyla yemek yer

ken zamzama yapıp, ihtiyaçlannı konuşmadan halletmelerini emreder. Böylece 

zamzama yapmak Perslerde gelenek haline gelir. Persler Biyaresf'in bin yıl ya

şadığı kcınusunda hemfikirdirler, ama bazılan daha fazla yaşadığını, bin yılın 

yalnızca saltanat süresi olduğunu belirtirler. Hatta Persler birbirlerine "Hezar sal 

bez1" (ı..j.Y. � )yı.) yani 'bin yıl yaşayasın" diye dua ederler. Bu, Dahhak'ta ör

neğini gördükleri için kendilerinin de aynı şeyi yapabilecekleri düşüncesinden 

kaynaklanmaktadır Doğrusunu Allah bilir 

Zeraduşt, Mihrican ile Ram-ı Rüz'un aynı saygıyla kutlanmasını emretmiş ve 

onlar da ikisini birlikte kutlarm;;lardır. Hurmüz b. Şapür ise kendi dönemi...'l.de 

iki bayram arasındaki günleri de bayram ilan etmiş, yani iki Nevrüz'u birleş

tirmiş; daha sonraki hükümdarlar ve İranşehr halkı Mihrican'dan itibaren otuz 

günü yukanda belirtildiği şekilde her birine beşer gün olmak üzere sosyal ta

bakalara taksim ederek bayram ilan etmişlerdir. 

Ahan-malı Ayın 10. gün olan Aban-r:'ız, ay adıyla mütenasip düşen Abanacdn 
bayramıdır. Tahmasp oğlu Zav214 bugün tahta oturmuş; kanallar açılmasını ve 
bakımlannın yapılmasını emretmiştir. Aynı günlerde yedi iklimde Efridun'un 
Bivaresf'i esir aldığı; iktidan ele geçirdiği; halka da kendi evlerine, çocuklanna 
ve kanlarına sahip ÇLlap, kethuda yani "kendi evinin efendisi" adını almalannı 
ferman buyurduğu haberi duyulmuş. Böylece her insan kendi ailesinin, ço
cuklanrnn ve mülkünün sahibi olmuş; Bivaresf'in döneminde köle haline ge
tirildikten, evlerine şeytanlar ve kötü ruhlar tebelleş olup onlan kovamadıklan 

213 Londra nüshasında 'Dumavend'; AsyaMüzesi nüshasında 'Dunbavend'. 
214 Rusça çevirisinde Zal; Sachau'nun tahkikli baskısında Zav. 
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günlerden sonra emretme ve yasaklama hakkına kavuşmuştur. Fakat En-Nasır 
el-Utruş2ıs bu kethudalık geleneğini ortadan kaldırıp, evlerde hakimiyeti kötü 
ruhla:nn ve insanların ortaklaşa temsil etmeleri geleneğini getirmiştir. 

Bu ayın birinci günü Ruz-ı Aştaz olan son beş gününe Ferverdecan denilir. 
İnsanlar o günlerde ölülerin mezarlanna yemek koyar, evlerinin damına içecek 
bırakırlar. İddia ettiklerine göre ölülerinin ruhları bu günlerde sevab ve ceza ye
rinden [mezarlarından] çıkar; bırakılan yemekleri yiyerek güçlenir, onlann ta
dına bakarları:nış. Bu yüzden insanlar ölüler güzel kokusundan faydalansınlar 
diye evlerinde tütsü yakarlarmış. Yine iddialanna göre iyi ruhlar kanlan, çocuk
lan ve akrabalarıyla oturur ve her ne kadar kendileri anlan göremiyorlarsa da, 
onlar yakınlarının işlerine karışırlarmış. 

Persler, bu günlerle ilgili ihtilafa düşmüşler. Kimilerine göre bu, Aban-rnah'ın 
son beş günü, kimilerine göre güya bir "Endergah" yani Aban-malı ile Azer-malı 
arasına ilave edilmiş beş gündür. Aralarında bu konuyla ilgili görüş aynhklan 
ve tartışmalar artınca, dinlerinin bir kurahymış gibi ve işin künhüne vakıf ola
mayacaklarını anladıkları için dikkatli davranarak bu son on güne aynı nazarla 
baktılar. Böylece birinci beş güne Birinci Ferverdecan, ikinci beş güne de İkinci 
Ferverdeciin adını verdiler ki, ikincisi birincisine göre daha doğrudur. Bu ilave 
edilmiş günlerin birinci günü altıncı gehenbarın başlancıdır. Allah, mahlukatı o 
gün yarattığı için Hemeşpatmeyzcm-gah denilir. Rivayete göre Ferverdecan denme
sinin sebebi şöyledir: Kabil Habil'i öldürünce anne babası feryad-ı figanla, canını 
geri vermesi için Allah'a yalvarmış; Allah da Aban-mah'm Eştad günü Habil'in 
ruhunu geri göndermiş; ruh Habil'in bedeninde on gün kalmış, ama konuş
masına izin verilmemiş ve yalnızca anne babasına bakıp durmuş. Bu müddet 
zarfında anne babası evlerinde yiyecek içecek ve güzel koku namına ne varsa 
toplayıp önüne getirmişler 2 1 6  Bu yüzden bilge kişiler ve hükümdarlar bu geleneği 
sürdürerek, o günü büyük bayram ilan etmişler; aynca bayramın iyi bir şekilde kut
lanması için üç gün daha ilave ettikleri gibi, bir de Dey-be-din gününden başlatmış
lar. Hükümdarlar bugün tahta çıkmış, bugün tahtlannı kaybetmiş, bugün kefen giy
miş; yaptık/an iyi ve kötü işlerin hesabını vermişlerdir. 

215 Zeydi imamlardandır. Taberistan ve Deylem'i hükümdarlık yapmış ve 9 1 7  yılında öl
dürülmüştür. Zerdüştıler arasında İslam'ı yaymak için yoğun çalışmalar yapmıştır 

2 16 Metnin bundan sonra kısmı Sachau'nun tahkikli baskısında yok; o yüzden atlanan kı
sım Moskova Bilimler Akademisi'nin esas aldığı Asya Müzesi nüshasından çevrilerek 
konulmuştur. 
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Azer-malı Bu ayın birinci gününde yani Ruz-ı Hurmizd'de "seyreh sakallı'nın 
gelişi" olayı gerçekleşmiştir. Bu geleneğin hikayesi şöyledir: Perslerde ayaz soğukla
nnın arttığı bugün, - ki daha sonra yıllara gün ilave etmeyi bırakmışlardır, - şalvan 
yırtık, üstü başı pejmürde, seyrek sakallı tuhaf bir kişi kınta kınta bir eşeğin sırtında 
İran'a çıkıp gelmiş. Sıcak yemekler yiyip, sıcak şeyler içtikten sonra bedenini soğuktan 
koruyan bazı yağlarla yağlamış. Sonra elinde bir yelpaze ile serinlenerek insanlann 
karşısına çıkmış. İnsanlar ona gülmüş, üzerine su serpmiş; kar ve buz atmışlar, ama 
o bundan hayli hoşnut kalmış. İşte bu seyrek sakallının torunlan söz konusu bu gele
neği ondan devralmışlar ve günümüzde Şiraz'da ve bazı şehirlerde bu gelenek uygu
lanır ve üstelik sultan da bu iş için bir hayli bahşiş ödemek zorunda kalır. 

Bu geleneğin uygulanışının şahitlerinden olan geometrici Ebu Sa'd Ahmed b. Mu
hammed b. Abdu'l-Celil, Şiraz' da bu geleneği uzun boylu, gür sakallı bir sokak bek
çisinin yaşattığını, insanlardan para isterken yanında hafif, kızıl bir balçık taşıyarak 
pahalı olmayan elbisesine sürdüğünü bizzat gördüğünü anlatmıştı. 

Bugüne bazen "ansal" ve "harugan" da denilmektedir ki, Keyani hükümdarlan 
ona "behar-ceşn" derlerdi. "Hursancar"ın ortaya çıktığı ilk gün budur. Bu hursancar 
denilen şey, Keyaniler döneminde havada uçan ti/kilerdir ki, onlann döneminin baht-ı 
saadetinin kaynağı idiler. Bu tilkiler Keyanflerle birlikte ortadan kayboldular. Dolayı
sıyla bugün tilkiye bakmak uğurlu sayılır. 

Uçan tilkiler hikayesini dinleyenler tabii olarak şaşıracaklardır, ama bu hiç de şa
şılacak bir şey değildir. Kendisine güvendiğim Ebu'l Kasım Ali ibn Ahmed et-Iahüi'nin 
bana anlattığına göre İsficab hakimi Hicri 3 79 yılında Horasan hakimi Nuh ibn 
Mansur'a iki boynuzlu bir at ve tüylü kanatlan olan bir tilki hediye etmiş. Bu tilki, 
eğer birisi kendisine yaklaşırsa kanatlannı açar, fakat uzaklıştığında sakinleşip hanat
!a.nnı büzermiş. Et-Tahin, bu tilkiyi bir kafes içinde gördüğünü de anlattı. 

Bugün, daha önce bilinmezken Cem'in denizden inci çıkardığı gündür. Yine bugün 
Güneş'in oğlak burcuna yakınlaştığı gündü. Bu yüzden insanlar o gün Güneşe secde 
eder; kış mevsiminin bitmesinin, getirdiği sıkıntılann sona ermesinin ve bahann güzel 
gi.i.nlerinin gelişinin verdiği mutlulukla neşelenir/erdi. 

İnsanlar o gün hükümdara öğleden önce tilki, öğleden sonra civciv, hulun ve ilk 

açmış çiçehler getirirlerdi. Söylendiğine göre Allah bugün iyilikleri ve kötülükleri da

ğıtırken, takım yıldızlan da yaratmış ve onlar arasına kandiller serpiştirmiş. 

Bugünün en mutlu saatleri Koç burcunun yükselmek üzere olduğu saatler

dir. Insanlar, büyü ve sihir işleriyle uğraşanlan kastediyorum, seher vaktini ha-
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yrrlı vakit olarak değerlendirir ve o saatte tutulacak her dileğin mutlaka yerine 

getirileceğine inanırlar. Aynca o gün sabah hiçbir şey konuşmadan bir ayva yiyen 
ve bir portakalı koklayan kişinin bütün bir yılının mutlu geçeceğini söylerler. 

Tahir b .  Tahir'in anlattığına göre eskiden Persler bugün eğer Ay ateş küre

sinde ise bal [şerbeti] içer, su küresinde ise su içerler ve ayın bulunduğu men

zile uygun olarak bir şey yerler veya içerlermiş. 

İranşehrt şöyle der: Bazı Ermeni alimlerinden işittiğime göre tilki günü (fox

day) sabahı, dağın tepesinde, iç ve dış dünya [madde ve mana alemi] arasında, 

senenin ancak bugününde ve bu saatinde ortaya çıkan beyaz bir koç görünür. 

Bölge halkı, eğer koç melerse bu yılın bereketli geçeceğinin, melemezse kurak

lık yaşanacağının işareti olarak yorumlar. 

Acemler tilki günü sabahı bulutlara bakmayı hayırlı bir fal olarak kabul eder; 

onun açık veya kapalı, yoğun veya hafif olmasından, o yılın bereketli veya be

reketsiz, kurak yahut yağmurlu olup olınayacağı hükmüne varırlardı. 

9. gün olan Azer, Azer-ceşn denilen bayram günüdür. Kış aylarının son günü 

ve sezonun sonundaki soğuk en yakıcı ve dondurucu soğuk olduğu için, o gün 

insanlar ateş yakıp ısınırlar. Bu, bir ateş bayramıdır ve tüm ateşleri bakıp gö

zetmekle yükümlü meleğin adıyla anılır. Zeraduşt o gün ateşgedelerin ziyaret 

edilerek, kurban sunulmasını ve dünya işleriyle ilgili konularda müşavere edil

mesini emretmiştir. 

Dey-malı veya Hür-mô.h. Bu ayın biri.ı."'"1.ci gününe Hürrem-rüz denir. Bugün 

ve bu ay Tann'nın yani Hürmüzd'ün, bir başka deyişle bilge ve yaratıcı düşün

ceye sahip hükümdarın adıyla özdeşleştirilıiı.iştir. 

O gün gelince hükümdar imparatorluk tahtından inerek beyaz bir elbise 

giyip, sahrada halı üzerine bağdaş kurup oturur; örtüyü ve protokolu ortadan 

kaldınr,217 halkın dertleri.ı."'"1.i dinler, onlarla ilgilenirmiş. Kişilerin sosyal mevki

sine bakmaksızın huzuruna kabul eder; onunla konuşmak isteyen kişi doğru

dan yanına yaklaşır ve kimse engellemezmiş. Aynca dihkan [büyük toprak sa

hipleri] ve çiftçilerle bir meclis tertipler, onlarla birlikte yer-içer ve hep şöyle 

dermiş: "Bugün sizden biriyim; sizin kardeşinizim. Uygarlığın direği sizler, siz-

217 Eskiden Pers hükümdarları insanlarla aralarına perde koyarlar, yüzlerini göstermez

lerdi. 
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lerin de direği devlettir. Bu ikisi birbirine muhtaçtır. Dolayısıyla bizler ikiz kar

deş sayılınz ve bu ikizlik Hoşeng ve Veykard'dan bize mirastır." 

Bugüne nuvad-raz (90 gün) da denilir ve bayram olarak kutlanır. Çünkü 

bugünle Nevruz arasında doksan gün vardır. Bu ayın 8, 15 ve 23. günleri, daha 

önce açıkladığımız gibi, ayın adıyla mütenasıp düşen bayramlardır. 

1 1 .  gün olan Hür-rüz, (ilk?) Gehenbar'm ilk günüdür ve son günü 15 .  gün 

veya Dey-be-mihr'dir. Bu Gehenbar'a Medyuzaremaya-gah denilir. (Rivayete göre) 

o gün Allah gökyüzünü yaratmıştır. 

14. gün veya Rüz-ı Kuş, Sir-sava bayramıdır. O gün sanmsak yenir, şarap 

içilir ve irısanlan cinlere karşı korusun diye sebzeler etle pişirilir. Bunun asıl se

bebi, cinlerin zararlanndan kurtulrnaknr. Rivayete göre insanlar Cernşid'in öl

dürülmesinden dolayı üzülüp hiçbir yağh şeye dokunmayacaklanna dair ye

men etmişler ve o günden soma böyle bir gelenek yerleşmiş. Fakat irısanlar, 

bu yemekle kendilerini kötü ruhlann yol açtığı hastalıklara karşı tedavi etmeyi 

amaçlarlar. 

15 .  gün ola.rı Rüz-ı Dey-be-mihr'e Peykan denilir. O gün hamurdan veya bal

çıktan insan şeklinde bir figür yapar ve evlerin giriş kapısının üstüne asarlardı, 

ama hükümdarlann sarayında böyle bir şey yapılmazdı. Şimdilerde ise şirk ve 

sapıklık sayıldığı için artık bu adet bırakılmıştır. 

16. gün olan Rı1z-ı Mihr de bayram olarak kutlanır. Buna Deramzindn de

nir. Bir diğer adı Kaki!'dir (?J&S).218 Bu bayram, İranşehr'in Türklerden istirdatı, 

halkın Türk hakimiyetinden kurtulması ve onlardan alı..'1.an sığırlann evlere gö

türülmesi münasebetiyle ihdas edilmiştir. Bir başka rivayete göre o gün Efridun 

Bivaresf'i etkisiz hale getirmiş ve Esfiyan'ın el konulan ve geri verilmeyen sığır

larını kurtararak sahibine iade etmiş. Bu Esfiyan dedikleri, son derece değerli, 

alihimmet, fakirlere yardım eden, ihtiyaç sahiplerinin dertlerini halleden cömert 

bir i.TJSanmış. Efridun onun mallarını kurtannca, halk yine onun hediye ve ih

sanlarından behremend olacağı için sevinçten o gü.nü bayram ilan etmiş. 

218 Sachau kelimeyi olduğu gibi bırakmış. Kakil şeklindeki okuyuş Asya Müzesi nüsha
sından yapılan Rusça çeviride geçmektedir; Özbekçe çeviride kullanılan nüshada ise 
"Kakul" şeklinde. Halbuki aynı kelime E!-Karıun el-Mesudl'de (BeyTUt baskı, 11279) 

"gavkil" şeklindedir Bugunün temel süjesi öküz olduğuna göre "gavkil" şekli en doğru 
olanıdır ve muhtemelen el-Asar el-Baqiye'deki müstensih hatasıdır. 
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Yine bugün Efridun'un memeden kesildiği günmüş. Aynca Efridun, A,v'ın 

arabasının altın boynuzlu, gümüş bacaklı bir öküz tarafından çekildiği gece 
onun sırtı.na ilk defa bugün binmiş. [Rivayete göre] öküz bir görünüp bir kay
boluyormuş ve göründüğü anda ona bakarak bir dilekte bulunan kişi maksu

duna nail olurmuş. Yine bu gece en büyük dağın219 � YI JA,JI) tepesinde be
yaz bir öküz hayali görünürmüş ve eğer o yıl bereketli olacaksa iki defa, kurak 
geçecekse bir defa görünür; sonra gözden kaybolur ve bir sonraki yıl aynı ge
ceye kadar hiç gözükmezmiş no 

O geceyi takip eden gün inek sütü içerler. Büyüyle uğraşanlara göre o gün sabah 

hiçbir şey konuşmadan ve yüziinü kimseye göstermeden elma yiyen hişi, bütün bir 
yıl bolluk ve bereket içinde yaşarmış. 

El-Babilı der ki; "Bazı Persler bunu hiç sevmez ve güya Bivaresfi öldüren Cem'in 

ölümüne sevinen, insanlarla değil devlerle konuşan ve insanlann başına sürekli bela 
getiren cinlerin bayramı olduğunu ileri sürerlerdi. İnsanlar bu gece cinlerle atışır, evle
rin dış hapılanna Allah'ı zikredip, ev sahibine minnet mesleyen ve bütün bir gece uyu
mayan nöbetçiler dikerek horuma tedbirleri alırlardı. Böylece insanlann o gece emni

yet konusunda endişelenerek kapılan sıkı sıkı örtmeleri gelenek halini almıştır." 

Yine onun anlattığına göre Pers alimleri Cem'in güya Kahil'i tüm ışıklan en iyi 
şekilde bünyesinde toplayan bir insan suretinde gördüğünü, onun yedi elementten 

yani altın, gümüş, san bakır, hızı! bakır, demir, kalay ve kurşundan oluşan bir boğa

nın sırtına bindiğini ve bunun insanlann gördükleri en güzel boğa olduğunu söylerler
miş. Rivayete göre Cem Babil toprağına geldiğine bu boğa onun sarayının kapısında 
dururmuş. Cem'in elinde bir demet süsen çiçeği varmış ve boğanın yapıldığı değerli 

madenleri isimlerini ve özelliklerini teh teh sayarak insanlara dağıtırmış. Böylece in

sanlar boğayı değerli şeylerle süslemeyi gelenek haline getirmişler. 

[Yine rivayete göre) Cem'le Kahil orasında şu konuşma geçmiş: 

- Ey bünyesinde tüm renkleri toplayan güzel yaratık, söyle kimsin sen? 

- Ben dünyanın bahtıyım. 

- Bu nasıl söz, daha önce de böyle demiştin, şimdi yine tekrar ediyorsun? 

2 19 Rawlinsons nüshasında A'.cem yani Acem dağı. 

220 Sachau'nun tahkikli baskısında, metnin buradan itibaren Bahman-mah'a kadar olan 

kısmı eksili:. Dolayısıyla Bahman-mah'a kadar olan kısım Asya Müzesi nüshasından ya
pılan Rusça çevirisinden alınmıştır. 
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- Ben, insanlara mutluluk pay1annı dağıtıyorum? 

- Peki, altın ve gümüşü kimlere veriyorsun? 

- Daha önce kimde altın ve gümüş varsa onlara' 

- Peki dünyaya genellikle ne zaman uğruyorsun? 

- Boğa burcu dünyanın ortasındayken. 

Ve sonra birden ortadan kaybolmuş. 

Ben, burada Perslerin aylanyla ilgili rivayetlerini kendimden hiçbir şey ilave et
meden yalnızca hikaye şeklinde nakletmeye çalıştım. Esasen onlann rivayetlerinde 
yalan ve saçmalıklar hayli fazla. Ama biliyorum ki, yeri geldiğinde uyanlar yapıl
mazsa, yapılan işten bir hayır gelmez. Bu yüzd�n ben diyorum ki, mutluluk ve be
reket, [insanlann] arzuladıklan bir şeye ulaşmayı temenni ettikleri zaman dünyaya 
nazar ederler ve kader de ancak temennide bulunurken gerçekleşme imkanı olan 
hülyalarla ilgili olarak tecelli eder Icabet edilen dua da, tıpkı İncil'de söylendiği gibi, 
demn-i dil ve samimi kalple yapılan duadır: "Size gerçeği söylüyorum: Eğer imanı
nız varsa ve şüphe etmiyorsanız, şu dağa 'Yerinden git, denize dal' deseniz, öyle ola
caktır. İnanarak dua ettiğinizde tüm dileklerinize kavuşursunuz. "  

Allah ile aramızda aracı olan melekler, aziz ruhlar ve Allah'a musahhar olan 
yıldızlar, dua ve icabetleri bekleyerek ellerinden geldiğince insanlann dileklerini ye
rine getirmeye çalışırlar. Özellikle okyanuslarda seyahat eden gemicilerin ve yo1cu1a
nn anlattıklan, gerçekten inanılması güç olaylardır. Gemiciler gemi direğine ucu yu
kanya doğru bakan bir ok bağlarlar ve fırtına, yağmur ve şiddetli dalgalar gibi bir 
felaketle karşılaşıp ölümle burun buruna geldiklerinde, Allah'a dua edip yalvanrken 
ve geminin yükünü hafifletmek için eşyalannı denize atmaya hazırlanırken, bakışla
nnı göğe doğru çevirir ve direkteki okun ucunda parlak yıldıza benzer bir şey gömr
lermiş. Onu gördükleri anda bütün endişeleri dağılır; geminin batmasından korkmaz, 
şiddetli dalgalardan endişelenmez/ermiş. Bazen bu yıldızı bir gecede üç veya dört defa 
görürlermiş ve genellikle bu olay mehtaplı gecelerde değil, kapalı gecelerde ve aynca 
hep değişik yerlerde olurmuş. Galenus ve pek çok gökbilimci de bu tür olaylara şa
hitlik etmekte ve bunlan doğru addetmektedirler. 

Çölde giderken veya {gemici/erde olduğu gibi] akıl ve düşünceyi bir yana bırakıp, 
yıldızlara bakarak yahut sesi yükselterek dua edildiğinde, dua daha etkili olur. Eski 
Yunanlılar dua ermek istediklerinde, Jüpiter'i göğün orta.sına., tam tepelerine, Venüs'ü 
zodya.ka. yerleştirir; ba.zıla.n ise baht _y1ldızla.nnda.n birini zodya.ka., diğerini dördüncü 
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burca yerleştir/ermiş. Çünkü biri işin başlangıanın nasıl olacağını, diğeri nasıl gelişe

ceğini gösterirmiş. Bazı Yunanlılar ise baht yıldızlanndan birini, inançla ilgili bir iş için 
dua ederken, dokuzuncu burca, diğerini ise Güneş'in yer ve konumu uygunsa, bahtsız

lık yıldızlan ona düşman konumda değilse ve Ay da Güneş'e dost bir tavır içindeyse, 

dördüncü burca yerleştirirlermiş. [Dua esnasında] Ay ile kendisine dua edilen yıldı

zın birbirine yakınlık mesaj esinin de yeterli, net ve uygun olması şartmış. 

Yakub ibn İshak el-Kindi, dua için uygun zamanlarla ilgili risalesinde şöyle der: 
Ay ile Merhür'ün el-Kajf el-Kadib yıldızıyla yakınlaştığı sırada - hi ishender takvi

minin 1310 yılına tekabül eder; - bu el-Kajf el-Kadıb yıldızı Koç burcunda ve 21 112 
derece ise, ihtiyaçlann karşılandığı saat olduğu için şifa ve sıhhatle ilgili dualar ka
bul edilir Eğer bu yıldız Güneş'e yakınsa, zenginlik ve şecaat vakti girdiği için, insan 

ömrünün ortasında yapılan dua kabul olunur; Satürn'e yakınsa, bahtlı saat olduğu 

için, dua eden hişi ömrünün ortalanndan başlayarak sonuna kadar bahtlı olur;fahat 

bahtı açık değilse itibannı, şöhretini haybe der ve J akirleşir Bazen, yapılan dualar dua 

edene karşı umulanın aksine sonuç verebilir Ôrneğin Hasan ibn Zeyd el-Adil zama

nında Taberistan halkı hurahlıhtan dolayı yağmur duasına çıhtıklannda, daha du

ayı tamamlamadan şehrin diğer ucunda bir yangın çıkmış ve hatta Eba Amr bu ko

nuyla ilgili şu dörtlüğü yazmıştı 

Bulutlardan yağmur dilemek için gittiler; 

Cevap verdi onlara kudurmuş alevler; 

Hem de tam aksi oldu diledikleri şeyin, 

Çünkü ancak budur hah ettiği sefihlerin/ 

Eğer bu yıldız]üpiter'e yakınsa, kişinin duası kabul edilir; fakat Venüs'e yakınsa, 

kişinin zenginlikle ilgili duası kabul edilir; ama ömrü kısa olur Mars'a yakınsa, baht
sız bir saat olduğu için, kişinin duası kabul edilmez. 

Babman-mah. Bu aym ikinci günü olan Raz-ı Bahman'da, ayın ismine uygun 

olarak Bahmancan adı veıilen bayram kutlanır. Bahman, insanlann tanmda hullan

dıhlan ve gi.in!üh ihtiyaç!annı karşılamak için f ayda1andık1an hayvanlann koruyu

cusu olan meleğin adıdır Persler bugün bulabildikleri her tür tahıl ve eti kazanlarda 
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kaynatır ve sütle kanştınlmış ak behmen221 (veya bahman) içerler. Onlara göre güya 
zihni kuvvetlendirirmiş. Persler, bugün özellikle dağlarda ve ovalarda şif alı bitkiler 
toplar; onlardan merhem hazırlar, buğusundan ve tütsüsünden J aydalanırlar. Riva
yete göre Viştasp'ın veziri Camasp böyle yapmış ve bugün yapılan ilacın etkisi daha 
[azla olurmuş 

Bu ayın beşinci günü olan R.Uz-ı İsfendermad'a "nev-sad" yani ''yeni sad" denir. 
Ona "Ber-sad" yani ''yüce sad" da derler. Gerçek "sad"dan beş gün önce olduğu için 
bu isim verilmişti. Bivaresf'in bıraktığı yadigdrlardandır. 

Aynı ayın 10. günü olan Rüz-ı Aban, "sad" yani ''yü.z''222 bayramıdır. Erdeşir Ba
bagan tarafından ihdas edilmiştir. Bu bayrama böyle bir ismin verilişiyle ilgili farklı 
rivayetler vardır. Kimilerine göre "sad" yani ''yüz'', ilave beş gün atıldığında, bugünle 
Aban-mah arasındaki günlerin sayısıdır; kimilerine göre ise, her gündü.z ve gece ayn 
ayn gün kabul edilirse, bugün ile yıl sonu arasındaki gün sayısıdır. Bazılan güya bu
gün ilk atanın yani Keyumers'in [Hz. Adem'in] torunlannın sayısı yüze ulaştığı ve 
anlan içlerinden birini hükümdar seçtik/en için bu adın verildiğini söylerken, bazı
lan itiraz ederek derler ki: "Hayır, bugün Hoşeng Pişdad!'nin zalim Iac'ı223 mağlup 
etmesinin hatırasına ihdas ettiği bayram günüdür." 

Başka bir rivayete göre kış mevsimi bugün cehennemden dünyaya çıkmıştır ve 
bu yüzden insanlar onun soğuğundan korunmak için ateş ve tütsü yakarlar. 

Öyle ki sonunda hükümdarlar da o gece ateşler yakmayı, vahşi hayvarılan ateşe 

doğru sürmeyi, kuşlann alevler üzerinden uçurmayı ve ateş çevresinde içip 

dans etmeyi gelenek haline getirmişlerdir. Allah elbette duygulan olan ve kim
seye zararı dokunmayan başka canlıların zarar görmesine sebep olanlardan in

tikam alacaknr. 

Persler aylarına gün ilave ermeyi [kebise'yi] bıraktıktan sonra, kışın Aban
mah'ın beşinci günü başlayıp Bahman-mah'ın onuncu günü sona ereceği dü-

22 1 Yaban havucu da denilen kavza kökü: Turpa benzer, otsu bir bitkidir. 20 Ocak ile 20 

Şubat arasında çiçek açar. Çiçeğinin rengine göre kızıl behmen ve ak behmen adında 
iki tün.\ vardır. Basur memelerinden doğan şikayetieri giderir. Ferheng-i Ziya'da verilen 
bilgiye göre. her ayın ikinci günü, ay ile bu günün adı bir olduğundan bayram edip, 
türlü yemeklerle ziyafetler tertip etmek ve yemeklerin üstüne behmen çiçeği serpmek 
eski Iranlılarca adet imiş. Bugün yapılan bayrama da "behmençine" denilir. 

222 Buradaki yüzü yanl�lıkla çehre anlamındaki yüzle kanştırmamak gerekir. 
223 Doğrusunun Tuc yani Tur olması gerektiği kanaatindeyim. 
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şüncesiyle, bugün soğuğun sona erip, ayazın kesileceğini ümit ettiler. Kerec 

halkı bu geceye "şeb-i herne" (?) (.U_ft �) yani aşın soğuğundan dolayı "dişle
yen gece" derler. 

Bir başka rivayete göre bu gece ateş yakılmasının sebebi şöyledir: Bivaresp 

halka her gün beyinleriyle ytlanlannı besleyeceği iki kişi bulup getirmelerini em

retmiş ve bu işe nezaret etmesi için Azmail adında birini tayin etmiş. O ise her 

iki kişiden birini serbest bırakarak, ona bir miktar yiyecek veriyor ve Dunbavend 

dağının batı kesimine yerleşip bir kulübe yapmasını emrediyor, bir yandan da 

serbest bıraktığı kişinin yerine bir koyun beyni koyuyor, diğeriyle kanştınp yı

lanlan besliyormuş. Efridun Bivaresp'i mağlup edince , Azmail'i huzuruna ge

tirtmiş ve ondan öldürdüğü insanlann intikamını almak istemiş. Azmail, pek 

çok insanı serbest bıraktığını, bunu ispat etmek için birkaç askerin refaketinde 

onlan gönderdiği bölgeye gönderilmesini istemiş. Efridun onun dediğini yap

mış ve onu birkaç muhafızla göndermiş. Azmail, oraya vannca serbest bıraka

rak hayatlannı kurtardığı kişilere gelenlerin kaç kişi olduklannı saymalan için 

evlerinin damında ateş yakmalannı emretmiş. Tüm bu olaylar Bahman-mah'ın 

onuncu gününde olmuş. Efridun'un gönderdiği muhafizlar Azmail'e "Ne ka

dar çok insanın hayatını kurtarmışsın, Allah senden razı olsun!" demişler ve va

np durumu Efridun'a anlatmışlar. Efridun hemen atına atlayıp hakikati kendi 

gözleriyle görmek için Dunbavend dağına gitmiş. [Gerçeği gördükten soma) 

Azrnail'i takdir etmiş ve Dunbavend'i ona mülk olarak verdikten başka, onu al

tın bir tahta iclas edip "Masmagan"224 (uli.........:...) adını vermiş. 

Bivaresp'in yılanlanna gelince, kimileri bu iki yılanın onun iki omzundan 

çıktığını ve beyinle beslendiğini söylerken, kimileri bunun çok acı veren iki 

yara olduğunu ve Bivaresp'in yaralann acısını dindirmek için üstünü beyinle 

örttüğünü söylerler. 

İki yılan ibaresi , akla pek yatkın gelmeyen tuhaf bir şey: Ancak bazen etten 

kurtcuklar çıkar ve etin içinde bitler ve diğer haşerat yaşar. Ayrıca evini tama

mıyla terk etmeyen canlılar da vardır. Örneğin anlatıldığına göre Hindistan'da 

bazı canlılar ana rahminden çıkarak ot yedikten soma tekrar yerine döner ve 
ancak kendisinin iyice güçlendiğini ve peşinden koşacak annesinden hızlı gi-

224 Masmagan: Mas-ı mugan yani Maglann [Mecüstlerin] reisi anlamında muharref bir ke
lime. 
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debileceğini düşündüğü zaman rahimden ayrılır ve kaçar gider. Söylediklerine 

göre böyle davranmasının sebebi, anasının dilinin çok keskin olması ve yavru
nun ondan çekinmesiymiş. Eğer anası onu bulursa et kemikten aynlıncaya ka

dar sürekli yalarmış. Onun beyaz köküyle birlikte etin içinde çıkan baş kıllann

dan küçük yılancıklar oluşur ve sıcak yaz günlerinde suya veya nemli bir yere 

düşmeleri halinde üç hafta veya daha az bir sürede büyürler. Bunlar şaşılacak 
şeyler değildir; çünkü gözlemlenmiştir ve başka maddelerden değişik canlıla
nn oluştuğu da müşahede edilmiştir. 

Ebü Osman el-Cahiz, Ukbara şehrinde yansı tarla faresinden diğer yansı ise 

henüz dönüşmemiş normal balçıktan ibaret bir balçık parçası gördüğünü nak
letmektedir. Pek çok kişi Curcan'da da buna benzer olaylara şahit olduklanrn 
bana anlatmışlardı. Örneğin El-CeyhanJ:,225 Hint Denizi'nde bir ağacın kökleri

nin sahildeki kumlar üzerinde yayıldığını, sonra yapraklann kıvnlarak ağaçtan 

aynldığını ve arkasından kraliçe anya dönüşerek uçtuklannı nakletmektedir. 

İncir ve bazarü.cdan226 ([..J�4) akrep, inek etinden an, at etinden eşek an

sımn oluştuğu tabii bilimlerle uğraşanlann malumudur. Bitkilerden ve benzeri 

şeylerden üreme kabiliyeti olan pek çok hayvanın apaçık bir şekilde doğuşuna 
ve daha sonra tabii şekilde üremelerine biz dahi şahit olmuşuzdur. 

Bu ayın 22. günü olan Bad-rüz bu isimle anılır.227 Bugün, Kum ve çewe

sinde, Isfahan' da Nevruz günlerindeki gibi panayırlar ve eğlence merkezleri ku

ralarak içki ve eğlence meclisleri düzenleme geleneği vardır. Isfahan'da bu bay

rama hujin (LJ:ı_p) derler, ama Bad-rüz bir gün olmasına rağmen, bu kujin bir 

hafta boyunca devanı eder. 

30. gün Eniran'a Isfahan'da Africegan derler. Anlamı su serpmek demektir. 

Bununla ilgili şöyle bir rivayet anlatılır: Bir gün Anuşirvan'ın dedesi Flrüz zama

nında uzun bir süre yağmur yağmamış ve İranşehr halkı perişan olmuş. Bunun 

üzerine Flrüz halkın o yılki vergilerini affetmiş ve hazinelerinin kapılannı açıp, 

ateşgedelerdeki mallan [erzakı] halka dağıtmış ve tıpkı bir babanın çocuklan-

225 Ebü Abdullah Muhammed el-Ceyhani - Samani hanedanının meşhur veziri (914-922) 

ve yazar. Ancak CeyhanI'nin Mesalih ve J\-iemalih adlı eseri günümüze kadar yetip gel
memiştir. 

226 Fesleğen. 
227 Burada yine bir atlama var, fakat aynı boşluk Rusça çeviride esas alınan Asya Müzesi 

nüshasında da mevcut. 
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nın üzerine titrediği gibi İranşehr halkının üzerine titremiş. Böylece kıtlık yıl

larında kimse ölmemiş. Firuz daha sonra Fars'daki meşhur Azerhüra228 ateşge

desine gelip, dua etmiş ve Allah'tan bu felaketi insanlar üzerinden kaldırmasını 

istemiş. Arkasından ahara (kanun u_,.il.S) çıkmış; orada vezirlerini ve herabizleri229 

karşısında dikilmiş vaziyette bulmuş. Fakat hiçbirisi onu hükümdara yaraşır bir 

saygıyla karşılamamış. Flrüz işin içinde rahiplerle ilgili bir meselenin olduğunu 

anlamış. Ateşe yaklaşmış ve kollarını açıp birbiriyle karşılaşınca kucaklaşan iki 

arkadaş gibi onu üç defa kucaklamış. Ateş sakalına kadar yaklaşmış ama yak

mamış. Ftrüz şöyle demiş: "Ey adı yüce Tanrımı Eğer yağmur benim ve hata

larım yüzünden yağmıyorsa, bana bildir ki, kendimi temizleyeyim Eğer başka 

bir sebepten ise, onu artadan kaldır, bunu bana ve tebaama bildir ve onlara bol 

yağmur gönder!"  Sonra altardan inmiş, kubbenin içinden çıkıp, tahta benzer, 

fakat ondan daha küçük, altından mamul danbaha230 (7) �) üzerine oturmuş. 

Büyük ateşgedelerde hükümdarın ziyareti sırasında üzerinde oturması için altın 

bir danbaka bulundurulması gelenek imiş . Bu olay üzerine vezirler ve rahipler 

hükümdarın huzuruna gelip ona şanına yakışır bir tarza tazimde bulunmuşlar. 

Hükümdar onlara "Bana karşı şu ana değin saygıda kusur etmenizi gerektire

cek kadar kalbinizi katılaştıran, gönlünüzü inciten nedir?" diye sormuş. Ona şu 

cevabı vermişler: "Çünkü biz size tazim kılmadan önce başka bir hükümdara 

tazim kılıyorduk. Onun huzurundayken size tazim kılmamız yakışık almazdı." 

F1rüz onlara hak vermiş ve hepsine hediyeler dağıtmış. Sonra Azerhüra şehrin

den ayrılıp Dara şehrine gitmiş. Fars eyaletinde şimdiki Kam-ı Ftrılz rustağının 

bulunduğu, ama o zamanlar yalnızca bozkırdan ibaret olan yere gelince, birden 

gökte bulutlar yığılmış ve bardaktan boşanırcasına yağmur yağmış O kadar çok 

yağmur yağmış ki, hem hükümdar otağı, hem de diğer çadırların içine yağmur 

228 Yakut'ta geçmeyen bu yer adı, Mesudi'nin eserindeki geçen Azercuy olabilir. Çünkü 

Mesudi de, Biruni gibi, bu ateşgedenin Fars ayaletinde bulunduğunu belirtmektedir. 

229 Herabiz: Rütbece môbedden yani baş rahipten bir alt kademe bulunan Mecusi din 

adamı. 

230 Okunuş kesin değil; Sachau orijinal haliyle vermeyi tercih etmiş; Rusça çevirisinde ise 

"danbaka" şeklinde gösterilmiş. Bize gore bir müstensih dikkatsizliği söz konusu. Eli

mizdeki eski ve yeni Farsça sözlüklerde böyle bir kelime yok. Muhtemelen Birüni'nin 

Arapça "erike" (koltuk) (�....;!) şeklinde yazdığı kelime müstensih tarafından "danbaka" 

şeklinde geçirilmiş. Zaten "tahttan daha küçük" tanımlaması da buna delalet etmekte

dir. 
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suyu dolmuş. Ftrlız, bunu Tann'nın duasını kabul ettiği şeklinde algılayıp, O'na 

şükretmiş ve çadırlann orada bırakılmasını emretmiş. Halka ihsan ve in'arnlarda 

bulunmuş; meclisler tertiplemiş, eğlenceler düzenlemiş. Soma Kam-ı Ftrlız deni

len kasabanın kuruluşu tamamlanıncaya kadar oradan aynlrnamış. Flrüz onun 

adıdır, "kam" ise istek, arzu anlamındadır ki, "arzusuna kavuşan" demektir. İn

sanlar sevinçten birbirlerine su serpmiş ve bu, o günden soma İranşehr'de ge

lenek halini almış. Her kasaba ahalisi Isfahan halkının yağmura kavuştuğu bu

gün yağmur yağması halinde onu bayram olarak kutlar. 

İsfendarmad-mah.. 5 .  gün olan İsfendarmad, ayın adıyla mütenasip bir 

şekilde bayram olarak kutlanır. İsfendarmad'ın anlamı "akıl" ve "feraset" de

mektir. [Esasen] İsfendarmad, yeryüzünü, namuslu, iffetli, hayırhah ve koca

sına sevgi besleyen kadınlan gözetmekle yükümlü meleğin adıdır. Geçmişte 

ayın bugünü kadrnlar bayramı kutlanır ve erkekler onlara cömert hediyeler ve

rirlerdi. Bu gelenek Isfahan, Rey ve diğer Fehle231 ("-4!) şehirlerinde sürdürül

mektedir. Bayramın Farsça adı "mujdgiran"dır.232 Bugün, tılsun günü olarak bi

linir. İspendarmad günü halk kuru üzüm ve öğütülmüş nar danesi yer. Güya 

bu, akrep sokmasının panzehiriyrniş. Bir de o gün Güneş'in doğuşundan baş

layarak dört köşe kağıtlar üzerine şu tılsımı yazarlar: "Bismillahirrahrnanirra

him. İsfendar-mah ve İsfendarmad-rüz. Aşağı ve yukan gidip gelirken, boğalar 

hariç, her şeyden Yazdan'ın adına, Cem ve Efridün adına sığımnm. Adem ve 

Havva'nın ve Allah'ın adıyla. Beni yalnızca Allah korur; O bana yeter." (4.lll r. 
J r;- ı"\.i; t.JJ_,:;...., fi. "-..Aı jl _yj J y,j ü!.) J ı".) � JJ.Ji.. ).ili..:\ J ol.. ).ili..:\ � )\ ()=-)\ 

_;s J •.l::ı.. J .ıJl\ � ı_,.,,.. J r-Jlı 4.lll r. üY:ı...ı!l) Ve bug"\.'ın bu şekilde yazılmış üç tıl

sımı evin üç duvarının deliğine sokar, ama evin ana cephesindeki duvan boş 

bırakır ve şöyle derler: ''Eğer dördüncü duvara bir şey koyarsan, başın dertten 

kurtulmaz; evin çıkışım bulamaz, başım pencereden uzatamaz, evden dışan çı

kamazsın. Bu tılsımın özelliği budur." 

231 Birüni'nin fehle şeklinde yazdığı bu kelime daha sonra harf değışimi dolayısıyla Pehle 

şeklini almıştir ki, Pehlev'i kelimesi de oradan gelmektedir. 

232 Rawlirısons ve Paris nüshasında "merdgiran" (wl� �.>-) (fetheden/alan erkekler) şek

lindedir ki, Ferheng-i Cihangiıi'de gosterildiği gibi doğrusu da budur. Çünku erkekler 

o gün kadınlara saygi göstererek, onlara hediyeler sunarak gönüllerini fethetmektedir

ler. 
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Horasan'a doğru on fersah mesafede, Dinar Razi ve Curcan'da akrep sok

masına karşı tılsırnlanmış yerler vardır. Buralarda her taşın altında birkaç bü

yük kara akrep vardır. Onlara dokunabilir, onlarla oynayabilirsiniz, ama sizi 

sokmazlar. Fakat onlan oralardan alıp çıkarırsanız, daha bir ok atımı uzaklaş

madan sizi ısmrlar ve hemen ölürsünüz. 

Tus'da da akreplerin insanlan sokmadığı bir köyün olduğu söylenir. Ebu'l 

Farac ez-Zencan1, bana, Zencan'da "Taberistanlılar Mezarlığı" denilen yerin dı

şında hiçbir yerde akrep görülmediğini; birinin gece oraya gidip birkaç akrebi 

bir sepete koyarak başka bir yere bıraktığında, akreplerin hızlı bir şekilde yer

lerine döndüğünü anlatmıştı. 

Sözü edilen tılsımlara gelince, kesinlikle bunlann bir faydası olmaz. Çünkü 

büyü sözlerinin gücü ne kadar etkili olursa olsun, büyü yapılan şey üzerinde 

müessir olamaz. Bunun sebebi, Pers yıllannm yıldızlann çevrimleriyle örtüş

memesi sebebiyle bu çevrimlerde tılsım şartlannm oluşmamasıdır. Biz, Allah 

ömür verir ve lutfuyla bazı nefsani endişelerimizi ortadan kaldmrsa - ki bunu 

yapmaya muktedirdir, - muhtemelen El-Acaib et-tabliyye ve'l gardib es-sındiyye 

�u....ll �l_Ji]IJ �ı ��\) adlı risalemizde tılsımlar, büyüler ve tılsım söz

leri konusunda külrürlü insanlann kafalannda oluşan bazı istifhamlan, bu sa

hadaki bilgilerin doğruluğu hakkındaki şüpheleri ikna edici bir şekilde orta

dan kaldıran izahlar getireceğiz. 

1 1 .  gün olan Ruz-ı Hur, son günü Dey-be-mihr-rüz'a tekabül eden ikinci 

Gehenbar'ın ilk günüdür. MedyQ.şeme-gah da denilir. Allah, o gün sulan yarat

mıştır. 16.  gün olan Rüz-ı Mihr'e Misk-i taze denir. 19.  gün veya Ferverdm-rüz'a 

nehirlerin ve akarsulann Nevrüz'u denilir. O gün insanlar nehirlere parfüm, gül

suyu ve benzeri şeyler atarlar. 

Mecüstlerde kesinlikle oruç yoktur. Eğer biri oruç tutarsa, keffaret olarak bir 

grup fakiri doyurmak zorundadır. Mecusilerin sözü edilen aylarda kurduklan 

panayırlar vardır, ama bunlar mahalli farklılıklar içerdiği için, akan suyun dam

lalan nasıl sayılamazsa, bizim de bunlan tek tek saymamız mümkün değildir. 

Adududdevle'nin ihdas ettiği iki bayram günü vardır. Her birine Ceşn-i 

Kerd-i Fenahüsra denir. Biri Ferverd1n-mah'taki Seroş günüdür. Şiraz kalesine 

bir fersah mesafede bina edilen ve Kerd-i Fenahusra denilen kemer vasıtasıyla 

kasabaya dört fersah mesafeden su getirilmesi dolayısıyla yapılan kutlamadır. 
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Diğeri Aban-rrıah'daki Hürmüz günüdür ki, bu şehrin Yezdigerd takvimiyle 333 

yılında kurulmaya başlandığı gündür. Her iki günde de bir hafta devam eden 

panayırlar kurulur; içilir ve eğlenceler tertiplenir. 

Persler, senenin tüm günlerini hayırlı ve uğurlu, mekruh ve uğursuz olarak 

ayınrlar. Aynca her ayda ortak isimler taşıyan başka günleri de vardır. Çünkü 

bu günler sosyal sınıflara göre ayn ayn belirlenir. 

Diğer yandan Perslerde ayın değişik günlerinde görülen yılanlarla ilgili riva

yetler233 vardır. Biz burılann önemli olanlannı bir tablo halirıde veriyoruz: 

233 Metinde "ahkam" hükümler, kurallar şeklinde ama biz mecazi anlamda rivayetler ola
rak çevirmeyi daha uygun bulduk. 
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Persler, Mah gününü, Ay'ın adı.rıı taşıdığı için "seçkin" günlerden sayarlar ve 

güya Ta.rın'rıın Ay'ı iyi ve hoş olan şeyleri dünyaya dağıtması için yarattığını dü

şünürler. Buna göre hilalin gözükmesiyle birlikte sular çoğalır, hayvanlar, ağaç

lar ve bitkiler büyür ve bu büyüme Ay'ın solmasına kadar sürermiş. 

Persler, Ay ile Güneş'in kavuşma ve uzaklaşma günlerini uğursuz günler ola

rak telakki ederler. Güya kavuşma gününde [kıran günü] cinler ve şeytanlar 

yüryüzüne bozguncu niyetlerle gelirlermiş ve bu yüzden cinnet ve sara olaylan 

artarmış; denizler çekilir, nehir sulan azalır ve erkek kumrular sara nöbetine 

tutulurlarmış. Bugün rahme düşen spermalardan olan çocuklar sakat doğarlar, 

vücuttan tıraş edilen ktllann kökleri zayıflar; dikilen fidanlar çok meyve verir, 

fakat meyvelerin büyük çoğunluğu aynı gün dökülürmüş. Ayw tutulması ha

linde tavuğun kuluçka yattığı yumurtalar bozulur, nergis çiçeği solarınış. 

El-Kindi der ki: Bütün bedenlerin rehberi olan kamer [Ay) yandığı için ka

vuşma [kıran] iyi görülmez. Çünkü insanlar da bu sırada yıkım ve tahribata 

uğrarlar. 

Uzaklaşma gününe gelince, söylendiğine göre bugün gulyabaniler ve büyü

cüler, insanlara musallat olur, ruhlanna azap eder ve bu yüzden sara hastalık

lan artar; denizler kabam, sular taşar; kumrular sara nöbetine tutulur; bugün 

rahme düşen sperrrıadan olan çocuklann organlan normalden fazla olur; tıraş 

edilen kıllann kökleri güçlenir; bugün dikilen fidanlann meyvesi çok olur, ama 

kusuf halinde büyük kısım çürürmüş. 

El-Kindi der ki: Dolunay iyi değildir; çünkü Ay o gün ruhlann rehberi olan 

Güneş'ten ışık ister. Bu yüzden ruhla...'ID bedenleri terk etmesinden korkulur. 



ıx 
SOGD AYLARINDAKİ FESTİVALLER 

Soğdiyanlann aylan da yılın dört mevsimine dağıtılmıştır. Soğdiyanlann Nev

serd ayının ilk günü yaz mevsiminin ilk günüydü. Yılın başlangıcı ile bazı ay 

başlan konusunda onlannki ile Perslerin aylan arasında hiçbir fark yoktu, fakat 

daha önce de belirttiğimiz gibi beş epagomenae'rnn yerleri konusunda farklılık

lar vardı. Çünkü onlar [Pers] hükümdarlanna saygı gösteriyor ama icraatlannın 

hepsine katılmıyorlardı. Halka göre yeni yıl Cem'in başanlı bir şekilde geri dö

nüşünden, hükümdarlara göre ise tahta çıktığı tarihten başlıyordu. Bazılan, iki 

yılın başlangıç tarihlerinin farklı olmasının sebebi olarak, yapılan gözlemler ara

sındaki uyuşmazlığı gösterirler. Şöyle ki; erken Persler, bir şemsı yılı 365 gün 6 

saat bir dakika kabul ediyor ve her dört yılda bir bu ilave saatleri yıla bir gün 

olarak katıyorlardı. Fakat Zeraduşt'un ortaya çıkıp Zerdüştiliği getirmesinden 

ve hükümdarlann Belh'den Fars ve Babil'e göçerek din1 işlerle ilgilenmeye baş

lamalanndan sonra yeni rasat yaptırdılar. Böylece yaz dönencesinin gün ilave 

edilmiş üçüncü yılın başlangıcından beş gün önce başladığını tespit ederek, eski 

sistemi bıraktılar. Halbuki Maveraünnehr halkı eski sistemde kaldı ve tabii ola

rak yeni takvimle onlann eski takvimleri arasında bir fark oluştu. İşte Pers tak

vimi ile Soğdiyanlann takvimi arasındaki farkın sebebi budur. 

Kimileri Zeraduşt'un zuhuruna kadar Perslerle Soğdiyanlann takvimlerinin 

aynı olduğunu, fakat daha önce belirttiğimiz gibi, Perslerirı Zeraduşt'tan sonra 

bu beş günü her kebise ayının sonuna ilave etmeye başlaması üzerine Soğdi

yanlar günleri eski durumunda bıraktıklannı ve kebisenin yalnızca yıl sonun

daki aya ilave edildiğini, Perslerinse Aban-mah'ın sonuna kebise [intercalation] 

uygulamasını bıraktıklannı söylüyorlar. Allah daha iyi bilir. 
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Soğdiyanlarda da Peislerde olduğu gibi pek çok festival ve önemli günler 
vardır. Kendilerinden öğrendiklerimiz aşağıdadır: 

Nevserd: Nevrüzlannın yani Büyük Nevrüz'un ilk günüdür. 28. gün Buhara 
Mecüsı:lerinin bayTamıdır ve o gün Ramuş234 köyündeki ateşgedede toplandık

lan için Ramuş-Agam (ı-lCT �l.J) denir. Her köyde kutlanan bu Agarnlar Bu
hara Mecüsı:lerin en önemli bayrarnlanndandı. Halk, köy reisinin evinde topla
nır, yer içerlerdi ve bunu her köyde sırayla yaparlardı. 

Cürcün:235 Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. 

Nisanc: Birinci Makhirac'ın on ikinci günüdür. 

Besahenc: N-h-h (�) - Agam ayının yedinci günüdür. Peykend'de236 top
lanarak kutladıklan bayramdır. 12 .  gün, İkinci Makhirac'dır. 15 .  gün, g-m-s 

khwara (?) (•)yi. �) bayramıdır. Yemek yiyip şarap içtikten, meyveler ve 

sebzeler hariç ateşin dokunduğu her şeyden tattıktan sonra üzerine ekşitilmiş 
hamur (�I) yerler.237 

Aşnahanda. 18.  gün, Babe-khwara bayramıdır. Barni-khwara da derler. Da

mınlmış üzüm suyu içilir. 26. gün Gerrn-khwara [bayramıdır] . 

234 Ramuş: Birüni'den başka Narşahı ve Nişapuri'nin eserlerinde de geçen Ramuş veya 

Ramuştepe, Buhara vilayeti dahilindedir ve harabesi şimdi Candar kasabasındadır. Şeh

rin Milattan önce kurulduğu tespit edilmiştir. Üç tepeden ibaret olan Ramuştepe'nin or

tadaki yüksek kismına "Şeyh-i Kelan", onun batısında kalan ikinci tepeye ·'Gül-i Seng" 

ve üçüncüsüne ise "Hoca Ramuş" denilir. Şu ana kadar yalnızca Gül-i Seng'de kazılar 

yapılmış ve daha ziyade toprak kaplar bulunmuştur. 

235 Rusça çevirisinde transkripsiyon olarak verilen bu kelime Sachau tarafından "Circin" 

şeklinde okunmuşsa da, kanaatimizce "cürcun" olarak okunması daha doğrudur. Çunkü 

circin'in ne olduğunu bilmiyoruz, ama cürcün kelimesi gunumuzde Ozbekistan'da hala 

kullanılmaktadır ve anlamı da "heybe" demektir. 

236 Peykend: Buhara ile Ceyhun arasında, Buhara'ya bir menzil mesafede Milattan çok ön

celeri kurulmuş eski bir şehir. Narşah!, Buhara Tarihi adlı eserinde Peykend'de Gök

Türkler arasındaki iç savaşlardan detaylı olarak bahseder. Pek çok bilim adamı ve ha

dis alimi yetiştiren Peykend'in çok muhkem bir kalesi vardı. Hicri 87 yılında Kuteybe 

tarafından fethedilen şehrin kalesinin dışında 700 rabatının bulunduğu bildirilmekte

dir. Birünl'nın eserinin Paris nüshasındaki Biskend şeklindeki yazılışı ise doğru değil

dir. Çünkü Biskend veya Bisket Taşkent yakınlanndadır. 

237 Birüni'nin burada kasettiği şey, büyük ihtimalle kurut'tur. Çünkü Ona Asya'da kurut 

da keçi sütü mayalı hamurla kanştınlarak yapılır. Eskiden süzme yoğurdun içine de 

mayalı hamur katılarak kurutulup yenirmiş, ama şimdilerde yapılmamaktadır. 



EBÜ REYHAN EL-BIRÜNI 227 

Mezıhanda. 3 .  gün, Kışmin bayramıdır. Bugün Kemciket köyünde panayır 
kurulur. 1 5 .  gün ise Tavavis'de panayır kurulur. Dört bir yandan tacirler bu
rada toplanırlar ve tam bir hafta kalırlar. 

Fagakan. Birinci gününe Mm-serde denir. Anlamı yanın yıldır. İkinci gün, 

Minlyd-khwara denilen bayramdır. O gün ateşgedelerinde toplanır, mısır unu, 
yağ ve şekerle hazırladıklan bir şey yerler. Bazılan Nim-serde'yi beş gün önce
sine yani Pers takvimirıe uysun diye Mihr-mah'ın birirıci gününe alırlar. Esasen 
yıl ortası, yıl başından itibaren altı ay iki buçuk gün sonrasına rastlamalıydı. 

9. gün Tesis-Agı:im,238 25.  gün Germ-Khware'nın birinci günüdür. 

Abanec. 9. günü Germ- Khwara'nın son günüdür. 

Fağ (t->9). Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. 

Mesı:ifağ. Bu ayın beşirıden on beşirıci güne kadar kutladıklan bir bayram

lan vardır. Sonra Müslümanlar içirı Şarğ'da (ty:.l1)239 yedi gün süren bir pana
yır kurulur. 

]imedanac. 24. günü Bad-Amgam bayramıdır. 

Ha.şum (f�). Bu ayın son gününde Soğd halkı geçmişteki ölüleri içirı göz 
yaşı döker; orılar içirı ağıtlar yakar, yüzlerirıi (bıçakla) çizer ve tıpkı Perslerirı 
Ferverdecan'da yaptıklan gibi onlar için yiyecek ve içecek bırakırlar. Çünkü 

Soğdiyanlar içirı mustaraka240 günlerden olan bu beş günü, daha önce belirtti

ğimiz gibi, ayın sonuna ilave ederler. 

Bundan başka Buhara ve Soğd rustaklannda her ay aynı adla anılan gün
lerde köylerde panayırlar kurarlar. 

238 Faris nüshasında Yesis şeklinde ve muhtemelen doğrusu budur. Çunkü Milattan son
raki yüzyıllarda Hıristiyanlık Ona Ao;ya'da yavaş yavaş yayılmaya başladığına göre, muh
temelen bazı Mecusiler İsa'nın adına (Jesus) hürmeten bugüne muharref olarak Yesis
Agam demiş olabilirler. Ama bu, yalnızca bir tahmindir ve kesinlik iddiası yoktur. 

239 Carg kelimesinin Arapçalaştınlmış şeklidir. Carg veya Şarğ Buhara yakınlarında büyük 

bir köyün adıdır. Geçmişte ve modem dönemlerde pek çok ilim adamı çıkarmıştır. 

(Mücem, 3/379) 

240 Bkz. s.88 



x 
HAREZMLİLERİN FESTİVALLERİ 

Harezmlilerin yıl ve ay başlan Soğdiyanlannki ile aynı, fakat Perslerinkin

den farklıdır. Sebebi, Soğdiyanlann yıl ve ay başlannın Perslerinkiyle örtüşme

mesi konusunda söylediklerimizin aynısıdır. Onlann aylara göre uyguladıklan 

gelenekler Soğdiyanlannkine benzer. Yaz mevsiminin başlangıcı Harezmlilerde 

Navsarci ayının ilk günüdür. Onlann Müslümanlıktan önce kutladıklan bay

ramlan vardı. Rivayete göre yüce Tann bu bayramlan kutlamalanm onlara biz

zat emretmiş. Aynca atalanndan tevarüs ettikleri bayramlan da vardır. Günü

müzde HarezrrJiler arasında çok az Mecüs1 kalmıştır. Onlar da dinleri konusunda 

lakaydıdirler ve yalnızca zahiren Mecusi görünür, dinlerinin gerçeklerini ve dini 

ıstılahlann anlamlanm öğrenmeye önem vermezler. Hatta bayramlannı bile ay

lann hangi günlerine rastladığına dıkkat etmeden öylesine kutlarlar. 

tur. 

Aşağıda isimlerini verdiğimiz festivaller ve günlerin dinleriyle bir ilgisi yok-

Navsarci. Birinci günü yılbaşı bayramıdır ve belirttiğimiz gibi yeni gündür. 

Erdivişt. Hakkmda hiçbir şey bilmiyoruz. 

Hemda.d. Birinci gününe Eiiha-suvan (?) (l.Jly-ı 6.,,)) denir. İslamdan önce 

bugün sıcaklann başlamasından önceki gündü. Bu yüzden onun aslının Eric

has Çü.zan (u\j� U"�)) olduğu söylenir. Anlamı, soyunma ve hafif giysiler 

giyme vakti demektir. Şimdilerde bugün susam ve benzeri şeylerin ekilme vak

tine rastlamaktadır. 

Çin (LS�). On beşinci güne Acgar denir ki, anlamı yakacak ve ateş demek

tir. Eskiden hava sonbaharda değiştiği için, insanlann ısınmak amacıyla ateş 

yakma ihtiyacı hissettikleri mevsimin başlangıcıydı, ama günümüzde yaz or

tasına rastlamaktadır. Bu günden itibaren yetmiş gün sayıp güz ekinlerini ek

meye başlarlar. 
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Hemdad. Hakkında bir şey bilmiyoruz. 

Ahşertvert. İlk güne Fağberiye derler. Bu kelimenin aslının şahın çıkışı an

lamına gelen Fağrebe olduğunu, çünkü Harezmşahlann bugün sıcakların art

ması sebebiyle dışarı çıkıp soğuk günlerin gelişine kadar dışarıda [yaylalarda] 

kaldıkları, yazı dışarıda geçirdikleri söylenir. Ama esasen onların Türk Guzla

nn sınırlanna düzenledikleri saldınlan püskürtmek ve ülkeyi korumakla meş

gul oldukları dönemdir. 

Umıi. Ayın ilk gününe Azdahend hhwar241 denir. Anlamı "yağlı ekmek günü" 

demektir. insanlar o gün soğuktan korunmak için peçkeler etrafına çevrilerek 

yağlı ekmek yerler. 

On üçüncü gün Çili RUc242 bayramıdır. Harezrnliler bugüne Perslerin :Milırican'a 

gösterdikleri saygının aynısını gösterirler. 

Urmi'nin 2 1 .  günü de Ra.m-ruc denilen bir bayram kutlanır. 

Ydzahan. Bu ay hakkında herhangi bir bilgimiz yok. 

Adü. Bu ay hakkında da bir şey bilmiyoruz. 

Rimjed. Ayın 15 .  gününe Nımhab derler. Aslının Minec Ahlb olduğunu, fa

kat telaffuzunu kolaylaştırmak için bu ismin verildiğini söylerler. Anlamı Mina 

Günü demektir. Rivayete göre Mina Harezm kraliçelerinden veya önde gelen 

kadınlarından biri imiş; bir ilkbahar günü üzerinde ipek bir elbise ile sarhoş va

ziyette sarayından çıkırıış ve uyku bastırıp uyuyunca gece üşütüp ölmüş. İnsan

lar, kişinin ilkbaharın böyle bir gününde soğuktan ölmesini şaşkınlıkla karşıla

mışlar ve o günü fevkalade bir günün tarihi olarak kaydetmişler. Günümüzde 

ise bu tarih ilkbahardan kayarak kışın ortasına gelmiştir. 

O gün ve ona yakın günlerde Harezm halkı buhurlar ve tütsüler yakıp, yap

tıkları özel yemeklerin kokusunu dışarı salarak cirileri ve kötü ruhları kovmaya 

çalışırlar. Bu, sayılan az olmakla birlikte Galenus ve benzerleri gibi seçkin filo

zoflann etkilerini bizzat gördükten sonra ikrar edip tavsiyede bulundukları bir 

takım dua, tılsım ve sihir usullerine başvurarak, bazı zorunlu tedbirleri alıp, ih-

241 Faris nüshasında Ezda Kentler Khwar. 

242 Bazı nüshalarda Ruh. 



230 MAZİDEN KALANlAR 

tiyatlı bir şekilde yapılması gereken bir şeydir. Ancak bu işi yaparken, bazı se

mavi figürlerin yardımıyla bu işler içirı belirlenmiş yılclızlann uygun saatlerini 

[Tempora Parata] ve seçilmiş saatlerini [Tempora Selecta] gözleyerek yapmak 

gerekir. Yılnızca gülerek, alay ederek ve dudak bükerek bu tür şeylerin saçma 

ve yalan olduğunu ispat etmeye çalışanları ciddiye almayız. Cirılerin ve şeytan

ların varlığı, Aristo gibi, anlan hava ve ateşten yaratılmış ins [insanı yaratık] ola

rak tarif eden birçok meşhur filozof ve bilge tarafından kabul edilmiş; Yahya en

Nahvi.243 ve benzerleri gibiler de anlan kendi bedenlerinden aynldıktan sonra, 

gerçeğin ilmirıe ulaşmaları yasaklandığı ve sürekli kargaşa halirıde yaşadıkları 

içirı, eski bedenlerine tekrar dönemeyen ve orada burada dolaşıp duran habis 

ruhlar olarak tanımlamışlardır. Her ne kadar ima ve işaretleri muğlak ise de, 

Mani dahi eserlerinde buna yakın şeyler söylemektedir. 

Akhamman. Bu ay hakkında bir şey bilmiyoruz. 

İspendarmeci. Bu ayın dördüncü gününe Hij denir ki, anlamı "ayağa kalkma" 

demektir. Aynı ayın onuncu günü Harezmlilerde bayramdır. Ona Vahşengam 
bayramı denir. Vahş, sulan ve özellikle Ceyhun nehrini gözetmekle mükellef 

meleğin adıdır. Yirmici güne İnça denir ve sıra evler demektir. 

Harezmlilerin bundan başka dirılerinirı emirlerine uygun olarak kutladık

ları başka bayramları da vardır. Bunların sayısı altıdır: 

1 .  Birincisi, Navsarci ayının on birinci günü olan Benahcaçi-Rfd'dir (?)244 

(..l:!..J ��). Avam tabakası bu bayramı Navsarci ayı içirıde olduğu içirı onunla 

ilişkilendirerek Navsarcikanik diye isimlendirir. 

2 .  İkirıcisme ( ..l:!..J � �) denir ve Çirt'rıin ilk günüdür. Caverdeminih yani 

"kabak bayramı" da denir ve Acgar'dan beş gün önce olduğu içirı Acgarminik 
dahi denmektedir. 

3.  Üçüncüsü, Hemdad ayının 15 .  gününe rastlayan Mi.zyan-nd bayramıdır. 

(41.S.:ı�I) (?) de denir. 

243 Mısrr'la Yakubi piskopos. Yunancadan kitaplar çevirmiş, felsefe ve polemik kitaplan 

yazmış; 7. Yüzyılın ilk yansnıda yaşamıştır. 
244 Okuma şüphelidir. Sachau'da aynen brrakılrnış; Rusça çeviride ise transkripsiyon ola

rak verilmiş. 
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4.  Dördüncüsü, Umıi'nin 15. gününe rastlayan (.J,ı.J (,?".Jj �) (?) bayramı

dır. 4� .J...J ...J:!". (?) de denir. 

5 .  Beşincisi Rimejd'in ilk gününe rastlayan . . .  _ H5 bayramıdır. 4�jı:;ı.5.ı 
(?) de denilir. 

6. Akhamman'ın 1 .  gününe rastlayan Arsemin-rtd'dir. Arsemin-dekanlk de-
nir. 

İspendarmaci'nin son beş gününde ve ilave edilen müteakip beş günde Pers

lerin Ferverdecan ayında yaptıklarını yapar yani tapınaklara ölülerinin ruhları 
için yemek bırakma geleneğini sürdürürler. 

Harezmlilerde Ay'm Konaklan (Menazil el-Kamer) 

Harezmliler Ay'ın konaklarını kullanıyor ve onlardan yıldızlarla ilgili hüküm
ler çıkarıyorlardı. Ay konaklarının isimleri Harezmlilerde muhafaza edilmiştir; 
ama anlan kimlerin kullandığı, gözlemlemeyi becerip onlardan sonuçlar çıka
ranların kimler olduğu konusunda bilgimiz yok Harezmlilerin Ay'ın konakla
rını kullandıklarını gösteren en sarih delillerinden biri, dillerindeki 'Ay'ın ko
naklarını gözleyen kişi' anlamındaki Ahtarvinı:k ( �.Jfol) sözcüğüdür. Çünkü 
"ahtar" Ay'ın konaklarından birinin adıdır. 

Harezmliler, bu konaklan zodyakın kendi dillerinde özel isimleri olan on 
iki burcuna taksim etmişlerdi. Onlar, bu burçları Araplardan daha iyi tanıyor
lardı. Çünkü kullandıkları terrrıi..'1oloji bu burçların şekillerini ilk çizen kişinin 
verdiği isimlerle örtüşmektedir. Halbuki Arapların kullandıkları isimlerde böyle 
bir şey söz konusu olmadığı gibi, çizdikleri şekiller de tamamen farklıdır. Örne
ğin Araplar Cevza'yı zodyak burçları arasında İkizler'in yerine koyarlar. Halbuki 
Cevza Orion'un figürüdür. Harezmliler ise bu İkizler'e Ezupeçkerik C4fa.;..ı.,>ı1) 
derler ki, Gemini (İkizler)in anlamına uygun olarak iki figürlü demektir. Yine 
örneğin Araplar Aslan'ı birkaç şeklin karışımı olarak gösterirler. Buna göre As
lan boylamda üç burçtan daha fazlasının üzerine yayılırken, enlem durumu belli 
belirsizdir. Şöyle ki; İkizlerin iki başı öne doğru yayılmış iki pençesi, ortasında 
Saratan'ın bulunduğu nebula ise, yani en-Nesre'yi kastediyorum, bumu olarak 
gösterilmektedir. Bakire'nin göğsü yani El-Avva inciklerinden biri, Bakire'nin 

245 Bir kelime düşmüş. 
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eli es-Siinak el-A'zel bacaklanndan biri, er-Ramih ise diğer bacağı olarak düşü
nülmektedir. Araplara göre Aslan, Saratan, Aslan, Bakire (yani Başak) ve Terazi 
burçlanyla bazı kuzey ve güney takırnyıldızlannın üzerine yayılmıştır ki, haki
kat hiç de onlann düşündükleri gibi değildir. 

Bundan başka onlann sabit yıldızlara verdikleri isimler üzerinde düşünür
sen, burçlar ve şekilleriyle ilgili ilimden uzak olduklanrn anlarsın. Her ne ka
dar Ebü Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe el-Cebeli,246 tüm eser
lerinde esip tozar ve özellikle "Tafdil el-Arab ale'l Acem" (�I Jc. y ...ı=Jl J.ı....;..iJ)247 

adlı eserinde Arapların yıldızlan, onların doğuş ve batış zamanlarını en iyi bilen 
halk olduğunu ileri sürerse de, dünyanın her yerinde toprağı sürenlerin, ekip 
biçenlerin, birçok mesleği ilk icat edenlerin, yıldızlann doğuş ve batış zamanlan 
konusunda kimlerin bilgi sahibi olduğunu gerçekten bilmediğinden mi, yoksa 

gavurluğundan mı bunu yaptığını doğrusu bilmiyorum. Malumdur ki, gökyüzü 
kimin evinin tavanı ise ona ondan başkası isim vermez ve keza yıldızlar bir sis
tem dahilinde kimin üzerinde doğup batıyorsa, onun prensiplerini koyan ve 
onlarla ilgili zamanlan tespit eden de odur. Bununla birlikte Araplar da başka 
halklann sahip olmadıkları özelliklere sahiplerdi. Örneğin bildikleri ve icat et
tikleri doğru veya yanlış, iyi veya kötü şeyleri kasidelerle, Racaz şiirlerle, kafi
yeli kompozisyonlarla ebedileştirmek, kuşaktan kuşağa aktarmakta diğer halk
lardan üstündürler. Onun "neva" kitaplannı ve özellikle bu eserin sonunda bir 

kısmını okuyucuya aktardığımız "nmu mendzır en-nücum" ((' _,,...;]! .):.U.. � )248 adlı 
eserini incelediğinizde, onlann bu konuda dünyanın herhangi bir ülkesindeki 
köylülerden daha fazla bilgi sahibi olmadıklannı göreceksirıiz. Ama bu adam, 
tam bir müfrit ve görüş ve sözlerini dayatma yoluyla kabul ettirmeyi huy edin
miş bir dağlı! Sözünü ettiğimiz kitapta kullandığı üslup, kendisiyle Persler ara
sına nefret ve kin tohumlannın ekildiğini göstermektedir. Arapların Perslerden 
mutlaka üstün olması gerektiği görüşünden başka bir görüş kabul etmediği 
gibi, onlan milletlerin en alçağı, en iğrenci ve en şerefsizi yapmakta; Allah'ın 
Arapları Tövbe süresinde tavsif ettiğinden daha fazla İslamı red ve inkarcılıkla 
vasıflandırarak her türlü kötü sıfatlan onlara atfetmektedir. Halbuki Perslerden 

246 828 yılında Kufe'de doğmuş ve 889 yılında olmuştür. Bir dönem Dinever'de kadılık 

yapmıştır. Avrupa'da yalnızca Ibrıi Kuteybe adıyla bilinir. Islam dunyasında ise daha 

ziyade "Ibni Kuteybe ed-Dineveri" adıyla tanınır. 

24 7 Araplanıı Acemlere Karşı Üstü.nlü.ğti. 

248 Yıldızlann Gorunü.ş Bilimi 
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daha üstün tuttuğu halkın tarihlerinin ilk dönemlerini bir hatırlasa ve bu ko

nuda biraz düşünseydi, iki halli: için söylediklerinde aşmya kaçtığı, adavet gös
terdiği satırlarda ve kendi kendini yalanladığını görecekti. 

Aşağıdaki tabloda Soğdiyanlann Harezmlilerin Ay'ın konaklanna verdikleri 

isimleri bulacaksınız. Daha sorıra yıldızların doğuş ve batışından bahsederken 

içinde gözüktükleri takım yıldızlan da anlatacağız. 

Ay':ın Konaklan249 Tablosu250 

Araplardaki İsimleri251  

Süreyya252 

Deberan253 

Hak'a254 

Hen'a255 

Zira'2s6 

Soğdiyanlarda 

p-r-v-i ("5.JY.) 
ba-b-r-b (.JY.lı) 

m-ra-z-na (A...ijly) 

r-ş-n-v-n-d ( .ı..i _,..;; .J) 

g-s-f ( w'.ii:.) 

Harezmlilerde 

p-r-v-i ("5.JY.) 
ba-b-r-v (.JY.lı) 

a-h-ma-h (oW..I) 
h-v-ya (U_Ji>.) 
g-v-s-f ( w'.i fa) 

249 Ayın konaklan (Ing. Mansiones of the moon; Lat. Lune mansiones). Güneş'in kat ettiği 

tutulum çemberi kuşağının on ıki burca bölünmesi gibi Ay"ın yörüngesi de konaklara 

bölünmüştür. Buna göre Ay, dolanımında, her biri bir gilne karşılık gelen ve 13°'den 

oluşan yırmı sekiz durak ye:riııi yani konağı kat etmektedir. Bu konaklann her bıri bir 

yıldız grubuna karşılık gelir ve karşılık geldikleri yıldız gnıplannın isimleri ile anılır

lar. (Unat) 

250 Okunuşlar kesin olınayacağı için biz de Sachau'nun yaptığı gibi orıjinallerini, Rusça 

çevirisinde yapıldığı gibi çevinyazımı vermeyı tercih ettik. Çünkü kitap Arapça yazıl

mış olmakla birlikte, Arapça olmayan ve Arap dili gramerine göre okunması mümkün 

bulunmayan bu kelimeler için yapılacak başka bir şey yok. 

251 Kitabın sonunda verilen okunuşlarla buradaki okunuşlar arasında bazı önemsiz fark

lar vardır. 

252 Süreyya, Şereyo, Tureiya ve Necm (Negnıam): Uker veya Hulkar takım yıldızı. Altı 

kuçük toplanmış yıldız kumesi. Boğa takım yıldızının yanında yer alır ve esasen 120 

yıldızdan oluşur. Anlamı "kandil" demektir. 

253 Boğa takımyıldızının a yıldızı; Fenik yani damızlık büyük deve de denir. 

254 El-Cebbar, Hacaa da denilir. Arılaırıı "beyaz leke" demektir. Orion takımyıldızının ba

şında, birbirine yakın üç kuçük yıldızdır. 

255 Damga demektir. 

256 Aslanın pençesi. 
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Nesre257 

Tarrss 

Cebhe259 

Zubra260 

Sarfa261 

Avva.262 

Semmak263 

Gafı-264 

Zubaniyan265 

ikl1l266 

Kalb 
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g-n-b (..,..UC) 
h-m-ş-r-i-n (��) 
m-g (t--) 
v-z-h c.:ı_,) 

v-y-z-v c;ı._,) 

f-s-t-ş-t (�) 
ş-ğ-a-r (.J�) 
s-r-v (J.>"") 

f-s-r-u (J�) 

ğ-n-v-n-d (.ıJfo) 

b-ğ-n-v-nd (.ıJfo.) 

elli (ı..j�) 
h-m-ş-i-ş (�) 
e-ç-i-r (�1) 
e-m-ğ (t--1) 
v-y-z-y-v c_,;.._,) 

e-f-s-s-t (�I) 
a-h-ş-f-r-n (u.fol) 

ş-v-ş-k (��) 
s-r-a-f-s-r-i-u (J:l�ly..ı) 

e-ğ-n-v-n-d (.ıJfol) 

b-ğ-n-v-nd (.ıJfo.) 
Şevle267 m-ğ-n s-d-v-i-s (u•:U� Cfa.o) z-a-r-y-n-d (..ı.i;):ı) 
Naföm268 b-s-s-m (�) s-r-z-i-v (_,.:ıy..ı) 
Belde269 

Sa'd ez-labih270 

Sa' d Bula'271 

v-r-z-i-k (..!J:j..JJ) 

venend (.ili_,) 

y-v-ğ (tJ:ı) 

m-r-h-ş-i-k (-51J »;y) 
h-ç-m-n (�) 
y-v-ğ (tJ:ı) 

257 Nesre veya nesere: Aslanın ağzı, aslanının burun yanğı, aslanın yemlik ile eşiği adlan 
verilen küçük yıldızlann bulutsu parçalan gibi küçük bir leke. 

258 Buna yakın başka söyleniş şekilleri de vardır. "Aslanın gözü" demektir. 

259 Aslanın alnı 

260 Aslanın yelesi. 
261 Aslanın kuyruğu. 
262 Havlayanlar, köpekler anlamında. 

263 Yüksek, silahsız sirnak 
264 Örtü demektir. 
265 Zubaneyn de denilir. Akrebin iki kıskacı demektir. 
266 Tac demektir. 
267 Veya şevele. Akrebin iğnesi demektir. 
268 Deve kuşlan anlamında. 
269 Belde: Şehir. Gökte En-Naaim'e bağlı yıldızlan olınayan küçük bir boşluktur. 
270 Kurban kesenın saadeti. 
271 Yutanın saadeti. 
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Sa'd el-Ahbiye273 
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ş-d-m-ş-i-r �) 
ş-v-ş-t (��) 

El-Farağ el-Mukaddem274 f-r-ş-t ba-s (ı.:.ıt.,ı �_)) 

El-Farağ el-Muahhar275 

Batn'el Hı1t276 

Şaratfuı277 

Butayn27s 

2 72 En yüksek saadet. 
273 Çadırlann saadeti. 
2 7 4 Kovanın ön deliği. 
275 Kovanın arka deliği. 

b-r-f-r-ş-t ( � _) ..>!) 
reyvend (.ı; _ı:U) 
beşlş (�) 
b-r-v (JY.) 

276 Rişa, Reşa, Rışa da denilir. Balığın karnı demektir. 
2 77 Koçun boynuzlan demektir. 
278 Koçun karnı. 
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s-e-m-s-i-h �) 
m-ş-t-v-n-d (,ı;�) 
f.-r-h-ş-b-i-t (�_)) 

v-b-i-r C.>.l·!.J) 
jedad (.:01.:ıj) 

reyvend (,ı;J:U) 
f-r-n-h-n-d (..ı.i,.;,..j_)) 
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HAREZMŞAH'IN 

HAREZM FESTİVAL TAKVİMİNDE 

YAPTIGI REFORM: 

Ebu Said Ahmed b. Muhammed b. Irak,279 Harezm halkının aylanna gün 

ilave etme konusunda Mutazıd Billah'ı taklit etmiştir. Şöyle ki; kendisi Buhara'da 

zincirlerinden kurtulup başkentine dönünce saraydaki matematikçilere Acgar 

bayramının takvimin hangi gününe rastladığını sormuş. Kendisine bunu açık

ladıklannda ise bugünün Ternrnuz'un hangi gününe tekabül ettiğini sual etmiş. 

Onu da açıklamışlar. Bunu hafızasına kaydeden Ebu Said, yedi yıl sonra yine 

aynı konu aklına gelince, bu defa hesap sisteminin doğru olmadığını anlamış. 

Harezmşah, henüz kebiseler ve onlarla ilgili konular hakkında detaylı bilgiye 

sahip değildi. Bunun üzerine Al-Haracı:, El-Hamdekı: gibi zamanın ünlü gökbi

limcilerini huzuruna çağırdı ve onlardan işin doğrusunu öğrenmek istedi. Onlar 

da ona etraflıca bilgi vererek Perslerin ve Harezmlilerin takvimlerle ilgili uygu

lamalannı anlattılar. Bunun üzerine Harezmşah onlara şöyle dedi: "Bu, kanşık 

ve unutulmuş bir sistemdir. Halk, takvinıin sabit ve hiç değişmediğini zanne

derek, bu günleri nasıl bulmuşsa öyle kabul ediyor, onlarla dört mevsimin ana 

dönemlerini. hesaplıyor, bu yüzden Acgar'ı hep yazın ortasında, Nimhab'ı kışın 

ortasında kutluyor ve onlara kıyasla tanın ve hasat işlerini ayarlıyor. Yıllar bo

yunca da kimse bunun farkına varmıyor. Sonuçta günler arasındaki mesafelerin 

tespiti konusunda ihtilafa düşüyorlar. Mesela kimilerine göre buğday Acgar'dan 

atmış gün sonra ekilmeli, kinıilerine göre ise dalıa az veya daha fazla gün geç-

279 Ebü Said Ahmed b. Muhammed b. Irak, eski Harezmşahlar sülalesinin son hükümdan. 

959'da Iskender takvimınde reform yapma görevim üstlenmiştir ki, BirJ.ni'nin doğu

mundan 13 yıl öncesine tekabül etmektedir. Ebü Said'in reformu hakkinda Birürıi'nin 
"Tefhim" adlı eserinde de bilgi verilmektedir. 
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tikten sonra. Halbuki bizim ekin ekme günleri konusunda ihtilafa düşmeme
miz için birbiriyle örtüşen tek bir takvime sabitlememiz gerekir." 

Gökbilimler ona mevcut durumda yapılacak en iyi şeyin, Harezm aylan

nm başlangıçlarını, tıpkı Mütazıd'm yaptığı gibi, Rum ve Süryani. aylarının baş

langıçlanna sabitleyip, kebiseleri de (ilave günleıi) yine onlann yaptıklan gibi 
ilave etmek olduğunu bildirdiler. Böylece (Harezmiler) İskender tak:\iminin 
1270. yılında bu planı uygulamaya koyarak, Acgar'm hep Temmuz'un orta
sına rastlaması için Navsarci'nin birinci gününü Süryani. tak:\iminin Nisan ayı

nın üçüncü gününe aldılar. Tarımla ilgili takvimleri de buna göre belirlediler. 
Örneğin üzümün tam olgunlaşıp derilme vakti için Acgar'dan sonra 50 gün, 
asmalık üzümlerin ve keza armutların toplanması için 55-65 gün geçmiş ol

ması kararlaştırıldı. Bunun gibi tanın, aşılama, fidan dikme ve budama günleri 

de belirlendi. Eğer Rumi yılda kebise (ekliyıl) varsa, onlar da İsbendarmeci'den 

sonra altı gün ilave ettiler. Harezmşah'tan sonra kullanılan bu takvimle ilgili 
daha önce bilgi vermiştik 

* * *  

Mısırlıların gün ilave edilmemiş aylarındaki festivallere gelince, muhteme
len hakkında bilgi edınemediğinıiz diğer halklannkine benzemekteydi. Aynı şe

kilde onların bugünlerde kullandıkları ekli aylanndaki festivalleri hakkında da 

bir bilgimiz yok. Bildiğimiz tek şey, bu halkın Mısırlıların yeni yılının Tot ayı

nın 1 .  gününe rastladığı, Nil nehrinin kimileıine göre Payni ayının 1 6  günü 
kabanp yükseldiği, kimilerine göre ise aynı ayın 20. günü yükseldiğidir.280 On-

280 Orta Doğu'ya yaptığı seyahati 1 J 84 y1lında tamamlayan lbni Cübeyr, meşhur seyahat

namesinde Mısır'ı anlatırken Ravza adasından da bahsetmekte ve burada Cuma mesci
dinin bitişiğınde Nil'in kabaran suyunun seviyesini gösteren bir ölçüm aletinden bah
setmektedir: "Ölçüm, Haziran başında başlar; Ağustos'ta en yüksek noktaya ulaşır ve 

Eylül'ün başında biter. Bu, sekiz köşeli beyaz mermer bir sütun olup, belli bir seviyeye 

kadar su ile dolan bir noktada inşa edilmiştir. Yirmi iki zira uzunluğunda olan bu sü
tun, parmak denilen yirmi don bolüme aynlmış. Su on dokuz zira seviyesine gelirse, 

bu, senenin iyi geçeceğine işarettir. Taşkın fazla olursa, sütun suya daha çok gomulur. 
Ortalaması on yedi ziradır. Bu seviye yukandakinden daha iyi iyidir. Bu se\1yesi on 

altı zıra ve üstünde olursa, sultan vergi toplama hakkı elde eder. Her gün suyun yük

seimesini gozetleyen kişi bu seviyede müjdeyi verir Görevli ,  su bu seviyeye gelinceye 

kadar her gün rapor sunar. On altı ziranın altında kalırsa, sultan o yıl ne vergi, ne de 
haraç alabilir.·· lhni Cubeyr, Endülüs'ten Kutsal Topraklara, s. 3 1.  
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lar da bu bayramı Rumlar ve Süryaruler gibi kutlarlar. Çünkü Mısır bu iki hal

kın ortasında kalmakta ve yıllan onlann takvimleriyle örtüşmektedir. Bununla 

birlikte bazı şeyler yalnızca Mısırlılara yani ülkeleri Mısır'a özgüdür ve bu ül

kedeki suların, havarıın, yağrnurlann ve benzeri şeylerin özellikleri başka ülke

lerdekinden farklıdır. 

Rumlann ve Süryarulerin iki çeşit meşhur günleri vardır. Biri, seküler ha

yatla, bazı hava durumlarıyla ve benzeri hallerle ilgilidir; diğeri ise dinleri Hı

ristiyanlığın icaplarına uygun olanlardır ki, inşallah yeri geldiğinde bilgimiz da

hilinde bu konu üzerinde duracağ1z. 



XII 

RUMIARDA VE DİGER HAl.KLARDA 

RUMİ TAKVİM GÜNLERİ 

Rumi yıl şemsi yılla örtüşmektedir. Mevsimleri de semşi yılın tabii mev

simleri gibi sabittir ve ona uygun bir dönüşüm tamamlar ve hatta diğer mün

ferit durumlar da şemsi yılla birebir aynıdır. Yalnızca ekliyıllardan dolayı (ke

bise) her dört yılda bir gün ilave edilmesi yönünden farklılık gösterir. Rumlar, 

Süryanıler ve takvim konusunda onlan taklit edenler, uzun yıllar boyunca edin

dikleri tecrübelere istinaden, yılın belli günlerindeki meteorolojik olaylan şemsi 

yıla göre düzenlerler. Sözü edilen bu olaylara [meteorolojik durumlara] "enva"281 

ve "bevaric"282 denir. 

"Enva"nın sebepleri konusunda ilim adanılan arasında görüş aynlıkları var

dır. Kimilerine göre bunun sebebi sabit yıldızların doğuşlan ve batışlandır. Arap

lar bu görüşü savunanlardandır. Nitekim bir Arap şairi şöyle der: 

\ �\ c: y..ı '} ....A.ll_,..:. ,_;..-..; .:.ıl:.:S <.?� �jl 

Şu benim halkım Benat-ı Na'ş283 gibidir 

Hep geride kalır; batmaz diğer yıldızlarla 

Yani şair Benat-ı Na'ş'ın doğuş ve batış esnasında yağmur getirmediği gibi, 

bunlarda da hayır yoktur demek istiyor. 

281 Enva (.ı,,.;ı) Arapça nev (. ,,.;) kelimesinin çoğuludur. Nev ise batmak uzere olan yıldız 

ve aynca fırtına demektir. Burada ise yıldızlann doğuş ve batış hareketlerine bağlı ola

rak dunyada yaşanan meteorolojik olaylar kastedilmektedir. 

282 Bevaric Cc:,.;i_,�) ise Arapça burc kelimesinin çoğuludur ve burçlar demektir. 
283 Benat-ı Na'ş: Araplarda Kuçuk Ayı takım yıldızının adlanndan biri. 



240 MAZİDEN KALANLAR 

Bazı ilim adamlan ise bu olaylan [meteorolojik durumlan] bizzat günlerin 
kendisine atfetmekte ve bu günlerin en azından mutedil tabiat gibi bir özellik
leri bulunduğunu, aynca bu olaylannın başka sebeplere binaen artıp eksildi
ğini ileri sürmektedirler. Örneğin yaz aylan tabiaten sıcak, kış aylan soğuk ol
duğu için, (yıldızlanrı doğup batışı da) sürekli artıp eksilmektedir. Faziletli (bilim 
adamı) Galenus şöyle der: "Bu görüş aynlıklanyla ilgili hüküm ancak tecrübe 
ve tetkiklere dayanılarak verilebilir. Söz konusu görüş aynlıklannı test etmek 
için ise, sabit yıldızlann hareketleri çok az bilindiğinden ve kısa zamanda on
ların doğuş ve batışlan hakkında çok az bilgi sahibi olacağımızdan, çok uzun 
bir zaman gerekir." 

Sinan b. Sabit b. Kurra284 bu duruma şaşırmakta ve Mütazıd'a ithaf ettiği 
eserinde şöyle demektedir: "Galenus gibi astronomi konusunda böylesine ileri 
seviyeye ulaşmış biri böyle bir hataya nasıl düşer anlamıyorum. Yıldızlann do
ğuş ve batışlannın ülkeden ülkeye bariz ve önemli farklar arzettiği malum. Ör
neğin Süheyl yıldızı Bağdat'ta Eylül ayının beşinde doğınasına rağınen, Vasıt'ta 
iki gün soma, Basra'da ise Vasıt'takinden biraz önce doğar. İnsanlar "enva"nın 
ülkelere göre farklılık arzetttiğini söylüyorlar, ama mesele öyle değil. Aksine yıl
dızlar günlerce aynı kalırlar ki, bu dahi yıldızlann, onların doğuş ve batışlannın 
bununla bir ilgisi olmadığının delilidir." 

Ama Sinan b. Sabit bir süre sonra kendi kendini yalanlamaktadır. Çünkü 
o, yıldızlann doğuş ve batışının dünyadaki tabiat hadiseleriyle bir ilgisi olma
dığını belirtirken doğruyu söylemektedir. Gerçekten bazı şartlar tabiat hadisele
rini etkilemektedir, ama mutlak surette değil. Sinan b. Sabit şöyle diyor: "Arap
lann envası genellikle Hicaz ve civan, Mısırlıların envası Mısır ve sahil kesimi, 
Ptoleme'nin envası diyar-ı Rum ve komşu dağhk bölgeler için geçerlidir. Eğer 
biri bu ülkelerden herhangi birine gidip, orada gözlem yaparsa, Galenus'un 
enva'nın kısa zamanda test edilmesinin zorluğu hakkında söylediklerine hak 
verecektir." Allah için Sabit doğru söylüyor. Zaten Galenus'un yaptığı da, doğ
ruluğundan emin olmadığı ve şüphe duyduğu bir konuya ihtiyatla yaklaşma
nın gerektiğini belirtmekten başka bir şey değildi. 

284 Sinan b. Sabit b. Kurra. Sabit b. Kurra'nın oğludur ve Hicri 33 l [942/43] Jilında 
Rağdat'ta ölmüştur. O da babası gibi meşhur bir fizikçi, matematikçi ve filozoftu. Her 
ikisi de Harran asıliıdırlar. Yunan edebiyatını Arap dünyasına tanıtanlar onlar olmuş
tur. Sinan, eski eserlerden faydalanarak bir meteoroloji takvimi (Kitabu'l Enva) hazır
lamıştır ki, Binlnfoin kullandıgı kaynak da budur. 
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Sinan, babasının diğer ülkelerdeki enva ile karşılaştırmak amacıylı otuz yıi 
kadar Irak'ta enva durumlarını gözlediğini, ama amacını gerçekleştirmeden ece
lin gelip çattığını nakletmektedir. 

Enva'nın yılın günleriyle alakalı olduğu veya Güneş'in konaklarındaki do
ğuş ve batışlarla bağlantılı bulunduğu şeklindeki iki görüşten biri doğrudur; 
ama her halükarda üçüncü bir ihtimal söz konusu değil. B.u teorilerden hangi
sini doğru kabul ederseniz edin, sonuç, enva'mn doğruluğunun bağlı olduğu 
şartlara bağlıdır. Özellikle de yılın nasıl geçeceğinin, mevsimin ve ayın kurak 
veya yağmurlu olup olmayacağının: halkın beklentisini karşılayıp karşılamama
yacağımn bilinmesi gerekir ki, tüm bunlar meteoroloji olaylan hakkında ast
ronomi kitaplannda detaylı bir şekilde anlatılan kurallarla mümkündür. Eğer 
enva bu kurallarla örtüşüyorsa, doğrudur ve bir sistem dahilinde gelişmekte

dir; eğer ters düşüyorsa, bir şeyler aksi gidiyor demektir. Demek ki, mesele bu 
iki momente bağlıdır 

Sinan b. Sabit, Araplann ve Acemlerin enva konusunda aynı görüşte birle
şip birleşmediklerini nazar-ı itibare almamız gerektiğini ; eğer i ttifak halinde ise
ler enva'rnn kesinlikle var olduğunu, değilseler aksinin söz konusu olduğunu 
belirtmektedir. Ben, bu bölümde Sinan'ın enva ve Rumı: aylarda vuku bulan ta
bii olaylann özel zamanlan hakkında kaleme aldığı kitabında yazdıklannın ta
mamı üzerinde duracağım Güneş'in konaklanndaki tulü' (doğuş/yükseliş) ve 
süküt (düşüş)leri bu kitabın sonundaki özel bir bölümde ele alacağım. Gökbi
hmciler bu olaylann belli aylarda hep ayrn minvalde gerçekleştiğini gözlemle
diklerinden, anlan bir düzene göre takip etmek ve kanşıklığa mahal vermemek 
için günlere göre tespit ettiler. Yardım ve destek veren Allah'tır. 

Birinci Tişıin (Ekim) 

1 .  gün: Yağmurlu (Euctemon ve Philippus); bulutlu (Mısırlılar ve Callip

pus); 

2. gün: Sis ve ayaz (Callippus, Mısırlılar ve Euctemon); yağmurlu (Eudo-
xus ve Metrodorus); 

3 .  gün: Bugünle ilgili bir şey söylenmemiş; 

4. gün: Yağmurlu ve sert rüzgar (Eudoxus); ayaz (Mısırlılar) ; 

5. gün: Çiğ (Democritus'a göre); ilk ekin ekme günü; 
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6. gün: Yıldız285 (Mısırlılar); 

7. gün: Kıble (Hipparchus); 

8. gün: Bugünle ilgili bir şey söylenmemiş; Sinan'a göre ayaz; 

9. gün: Fırtına (Eudoxus); gündoğusu (Hipparchus); günbatısı (Mısırlılar); 

1 0  gün: Bugünle ilgili bir şey söylenmemiş; Sinan'a göre ayaz; 

1 1 .  gün: Frrtına (Eudoxus ve Dositheus'a göre); 

12. gün: Yağmur (Mısırlılar); 

13.  gün: Meltem; fırtına, şimşek ve yağmur (Calli.ppus); yıldız ve kıble (Eu
doxus ve Dositheus). Sinan bu söylenenlerin genelde doğru olduğunu belirt
mektedir. Bugün denizde şiddetli dalgalar oluşur; 

14. gün: Fırtına ve yıldız (Eudoxus); 

15 .  gün: Meltem (Eudoxus); 

16. gün: Bugünle ilgili bir şey söylenmemiş; 

17. gün: Yağmur ve fıruna (Dositheus); kıble ve günbatısı (Mısırlılar); 

18. gün: Bugünle ilgili bir şey söylenmemiş; 

19. gün: Yağmur ve fıruna (Dositheus); kıble ve günbatısı (Mısırlılar); 

20, 2 1 .  gün: Bu iki günle ilgili bir şey söylenmemiş; 

22. gün: Meltem rüzgarlan (Mısırlılar) . Hava bugün soğumaya başlar; ilaç 
almak ve gerekiyorsa hacamat yaptırmak için fazla zaman yok; sağlığını ko
rumak amacıyla hacamak yaptırmak isteyenler için uğurlu günler. Eğer böyle 
bir şey yaptıracaksanız gece veya gündüz, soğuk veya sıcak, uğurlu gün veya 
uğursuz gün diye beklemeyin. Aksine illet vücudu sarmadan, elden geldiğince 
acele edin. 

285 Konuya yabancı olan okuyucular için Türkiye'de esiş yönlerine göre rüzgarlara verilen 
adlar şöyle: 

a) Güneyden esen nlzgar: Kıble; 
b) Güneydoğudan esen rüzgar: Keşişleme; 
c) Güneybatıdan esen rüzgar: Lodos; 

d) Kuzeyden esen rüzgar: Yıldız; 
e) Kuzeydoğudan esen ruzgar: PoyTaz; 

f) Kuzeybandan esen rüzgar: Karayel; 

g) Batıdan esen rüzgar: Günbansı; 
d) Doğudan esen rüzgar: Gündoğusu. 
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23. gün: Fırtına (Eudoxus); yıldız ve kıble (Caesar); 

24. gün: Fırtına (Callippus ve Mısırlılar); 

25. gün: Fırtına (Metrodorus); hava değişikliği (Callippus ve Euctemon); 

26. gün: Bugünle ilgili bir şey söylenmemiş; 

27.  gün: Ayaz (Mısırlılar) ; 

28. gün: Bugünle ilgili bir şey söylenmemiş; hamama giunek, baharatlı şey

ler yemek için uygun bir gün; tuz ve ekşiden uzak durmalı; 

29.  gün: Dolu veya don (Democritus); aralıksız güney rüzgarlan (kıble) 

(Hipparchus); şiddetli fırtına ve ayaz (Mısırlılar) ; 

30. gün: Şiddetli meltem (Euctemon ve Philippus). Çaylaklar, akbabalar ve 

kır kırlangıçları basık yerlere çekilir, kanncalar yuvalanna girerler. 

3 1 .  gün: Şiddetli fırtınalar (Callippus ve Euctemon); rüzgar ve ayaz (Metro

dorus ve Caesar); kıble (Mısırlılar). En iyisini Allah bilir! 

tkind Tişıin (Kasım) 

1 .  gün: PoyTaz (Eudoxus ve Conon); 

2 .  gün: Poyraz; kıble ve yıldız soğuğu; 

3. gün: Kıble (Ptolemaeus); günbatısı (Mısırlılara göre); kıble ve yıldız (Eu-

doxus); yağmur (Euctemon, Philippus ve Hipparchus); 

4. gün: Fırtına (Euctemon); yağmur (Philippus); 

5. gün: Ayaz ve yağmur (Mısırlılara göre); 

6. gün: Kıble ve yıldız (Mısırlılara göre); ayaz (Dositheus). Sinan, bunun tec

rübeyle sabit olduğu söylemektedir. 

7. gün: Kasırgayla birlikte yağmur (Meton) ; sert rüzgar (Hipparchus). Güneş 

Saratan'ın 2 1 .  derecesine girdiğinden bugün yağmur mevsiminin ilk günüdür. 

Gökbilimciler bu dönemin horoskopunu esas alarak ondan o yıl yağmurun çok 

veya az olacağı hükmünü çıkarırlar ve bunu yaparken Venüs'ün doğuş ve ba

tış zamanlarındaki şartlan göz önünde bulundururlar. Sanının bu durum, daha 

ziyade Irak ve Şam [Suriye] iklimine özgüdür. Bizim oralarda yani Harezm'de 

yağmurlar çoğu kez bundan önce düşer. İbn Hurdadbeh El-Mesalih ve1-Memiilih 

adlı eserinde Hicaz ve Yemen'in Haziran, Temmuz, Ağustos ve kısmen Eylül' de 
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yağmur aldığını kaydetmektedir. Bir yaz boyu Curcan'da kaldım; havanın ardı 

ardına açık, bulutsuz ve yağmursuz olduğu on gün görmedim. Kısacası yağ

murlu bir ülke. Rivayete göre halifelerden biri, sanının El-Me'mun, kırk gün 

orada kalmış ve yağmursuz bir gün görmeyince "Durmadan işeyen, üzerimize 

su serpen bu ülkeden bizi götürün!" demiş. Taberistan'a doğru yaklaştıkça hava 

daha fazla rutubetli ve daha çok yağmurluydu. Taberistan dağlannda rutubet 

öylesine fazladır ki, dağın tepesinde bir sarımsağı ezseniz hemen yağmur ya

ğar. Amül hakiminin yardımcısı ve Kitab el-Gurre'nin yazan El-Amüli:, bunun 

sebebini ülkenin aşın rutubetli olması ve hafif buharların dahi yağmur yağması 

için yeterli olduğu şeklinde açıklamaktadır. Bilindiği gibi sarımsağın kokusu bu 

buharlar arasına yayıldığında, keskin koku buharı çözer, havanın yoğunluğunu 

artım ve bu yüzden yağmur yağar. 

Peki, diyelim burada yağmur yağmasının sebebi ezilen sarımsağın yaydığı 

keskin kokudur. Ya acaba Fergana dağlarında bulunan bir kuyuya herhangi ne

cis bir şey atıldığında yağmur yağmasına veya Taberistan'ın Tak dağındaki Is

pahbedan mağarasında bulunan ve Davud oğlu Süleyman'ın Dükkanı denilen 

kısma pis bir şey atıldığında veya bir miktar süt döküldüğünde havanın birden 

bulutla kaplanıp pislediğiniz kısmı temizleninceye kadar yağmur yağmasına ne 

demeli? Ya peki Türklerin ülkesindeki bir dağda olup biteni nasıl izah edece

ğiz? Çobanlar koyunları bu dağdan geçirirken dağdaki taşlarla temas etmesin 

diye ayaklarına yün sararlarmış. Çünkü eğer koyunların ayaklan taşlara sürtü

nürse hemen yağmur yağanmş. Türkler bu dağdaki taşlardan götürür ve düş

manın kendilerini kuşatması halinde korunmak amacıyla onları kullanırlarmış.286 

Bunu bilmeyenler olayı bir tür sihir zannedeceklerdir. 

286 Ne yazık ki, Bire.mı burada "Türklerin ülkesi" ile hangi Türk halkının yaşadığı yeri kas
tettiğini açıkça belirtmemiş. O dönemde Harezm civannda yaşayan Peçeneklerin top

raklannı mı, yoksa Harezm bölgesine yavaş yavaş sokulan Kıpçaklann ve Kay(ı)lann 

topraklannı, yahut Karahanlılann topraklannı mı vs .. kastettiği konusunda bir fikir yli
rtıtmek mümkün değil. 

Diğer yandan, eğer Birüni'nin bu rivayeti doğruysa, herhalde Ti.ırkler taşlan düşman

lara atarak değil, muhtemelen duşmanın yaklaşması sırasında koyunlan taşlar üzerin

den geçirerek veya suni bir sürtünme yoluyla yağmur yağdınyorlar ve arazinin çamur 

olması düşmanı durdurabiliyordu. Ancak, burada anlatılan yağmur yağdırma olayını 
"yada" taşıyla yağmur yağdırma olayıyla kanştırrnamak gerekir. 
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Benzeri bir durum, Mısır'da, eteğinde bir kilisenin yer aldığı dağdaki "tahir" 

(temiz) adlı bir havuzda müşahede edilmiştir Bu havuz, suyunu, dağdan ge
len şirin ve hoş kokulu bir sudan almaktadır. Fakat bir cenabetin veya hayızlı 

bir kadının suya dokunması halinde, su pis kokmakta ve havuzdaki su tama

men boşaltılıp temizlendikten sonra tekrar eski şirinliğine ve hoş kokusuna ka

vuşmaktadır. 

Herat'la Sicistan arasındaki kumluk bölgede, yolun biraz uzağında bulunan 

dağa insan defi hacetini yapar veya işerse hemen kuvvetli bir uğultu ve $iddetli 

bir ses duyulmaktadır. 

Bunlar, yaratılmış şeylerin bünyesinde bulunan tabü özelliklerdir ve bu anlat

nklanmızın sebebi de basit elementlerle, onların terkip ve yaratılışıyla ilişkilidir. 

Bununla birlikte, bilgimiz, bu olaylann künhünü kavramaya yeterli değildir. 

Bunun yanı sıra Mısır'ın Fustat şehri ve civarında Taberistan dağlarında olan

ların tam aksine olaylar yaşanmaktadır. Mesela burada pek yağmur yağmaz; ya

ğarsa da hava mikrop saçmaya, hayvanlara ve bitkilere zararlı dalgalar yaymaya 

başlar. Bu tür olaylar (yani iklim farklılıklan) yerin tabiatına ve durumuna yani 

dağlık bölgede ve sahilde oluşuna yahut yüksek veya basık bir bölgede bulun

masına ve hatta bölgenin ne kadar kısmımın kuzey veya güney boylamında yer 

almış olmasına bağlıdır. 

8. gün: Yağmur ve ayaz (Euctimon); yağmur ve kasırga (Metrodorus); kıble 

veya keşişleme (l..l".J...ıl) (Euctemon); gündoğusu (Mısırlılar); 

9. gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

10 .  gün: Yağmur ve kasırga (Euctemon ve Philippus) ; yıldız veya kıble so

ğuğu ve yağmur (Hipparchus); 

1 1 .  gün: Fırtına (Callippus, Conon ve Metrodorus). Sinan, bunun tecrü

beyle sabit olduğunu söylüyor. 

12 .  gün: Yağmur (Eudoxus ve Dositheus); 

13 .  gün: Fırtına (Eudoxus) ; kara ve denizde şiddetli rüzgar (Democritus). 

Bugün gemiler zorunlu olarak limanlara sığınır; iran ve lskenderiye lirnanlanna 

giden deniz yolu kapanır. Çünkü bu günler denizin yoğun sisle kaplandığı, şid

detli dalgalarla çalkalandığı ve koyu karanlık olduğıı sayılı günlerdir. Bu yüz

den denizde seyr-ü sefer mümkün olmaz. lrısanlar, bu dönemde rüzgarın de

nizin dibinden estiğini, bunun çalkantıya yol açtığını söylerler ve su yüzünde 
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bazı balıkların görünmesini, bunların yukan doğru atlamasını rüzgarın denizin 

dibinde esmeye başladığının işareti olarak kabul ederler. Kimilerine göre deniz 
altındaki fırtına muhtemelen bir gün önce başlamaktadır ve her gemici kendi 

denizindeki bazı belirtilerden bunu anlar. Örneğin Çin Denizi'nde denizin ağlan 

dipten su yuzüne atması fırtına işareti olarak bilinir. Keza kuşların yumurtalannı 

karaya çıkıp oraya bırakmak yerine deniz üzerindeki zibil ve tahta parçalannm 

üzerine bırakması sakinliğin işareti olarak kabul edilir. Bu kuşlar yumurtalarını 
ancak deniz sakin olduğu zaman bırakırlar. Yine söylendiğine göre bugün ke

silen bir ağaca ağaç kurtlan gelmez, kanncalar uğramazmış. Belki bu da hava

nın o gün nasıl olacağını gösteren başka bir özelliktir. 

14. gün: Yağmur (Caesar); kıble veya keşişleme (Mısırlılar); 

1 5 .  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

16.  gün: Yağmur (Caesar); 

17.  gün: Yağmur (Eudoxus); ayaz (Caesar); rüzgar gece boyu ve gündüz ku-

zey yönünden esecek (Caesar); 

18.  gün: Bugürtle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

19.  gün: Kuru ayaz (Eudoxus); 

20. gün: Yıldız (Eudoxus); şiddetli ayaz (Mısırlılar) . Bugün kemiksiz olan 

tüm cartlılann öldüğü söylenir. Fakat bu durum değişik ülkelerde farklıdır. Ör

neğin ben, Güneş'in Oğlak burcunda olmasına rağmen Curcan'da sivrisinekler

den287 çok muzdarip oldum. 

2 1 .  gün: Ayaz ve yağmur (Euctemon ve Dositheus); 

22.  gün: Şiddetli ayaz (Eudoxus). Söylendiğine göre istiskaya (karın şiş

mesi) (Y,....':11 �WI) sebebiyet verdiği için insadann gece soğuk su içmesi mah

zur1uymuş. 

23. gün: Yağmur (Philippus); ayaz (Eudoxus ve Conon); aralıksız kıble (Hip

parchus ve Mısırlılara göre). Bugün zeytin toplama bayramıdır ve zeytinler yağ 

çıkarmak için presten geçirilir. 

24. gün: Çisenti (:Mıs11lılar); 

25 ve 26. gün: Bu iki gürtle ilgili bir şey belirtilmemiş .  

287 Metinde "kemiksiz sivr.sinek" şeklinde, fakat Türkçede böyle bir ifade tarzı olmadığı 
için "kemiksiz" kelimesini almayı uygun bulmadık. 
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27. gün: Denizde ve karada çalkantılı hava (Democıitus); Fırtına (Dosit

heus); kıble ve yağmur (Mısırlılara); 

28. gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. Bugün denizin çalkantılı ola

cağı ve bahğın azalacağı söylenir. 

29. gün: Ayaz (Eudoxus ve Conon); günbatısı veya kıble ve yağmur (Mı
sırlılar) ; 

30. gün: İsimleri geçen kişilerce ve başkalan tarafından bugünle ilgili hiç

bir şey belirtilmemiş. 

Kanun'ul Ewel (Aralık) 

1 .  gün: Ayaz ( Calhppus, Eudoxus ve Caesar). İnsanlar bugün Dımaşk'ta ya-

bani fıstık festivali denilen bir şenlik düzenlerler. 

2.  gün: Hafif rüzgar (Euctemon ve Philippus); sert ayaz (Metrodorus); 

3. gün: Ayaz (Conon ve Caesar); çiseleme (Mısırlılar); 

4. gün: Kelimeler düşmüş. 

5. gün: Ayaz (Democıitus ve Dositheus). Sinan da aynı şeyi teyit etmekte
dir; 

6. gün: Ayaz (Eudoxus); kuvvetli yıldız (Hipparchus); 

7. gün: Kelimeler düşmüş. 

8. gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

9. gün: Ayaz ve yağmur (Callippus, Euctemon ve Metrodorus); 

1 0. gün: Dondurucu ayaz (Callippus, Euctemon ve Metrodorus); Yıldınm, 

şimşek, rüzgar ve yağmur (Democıitus); 

1 1 .  Kıble ve fırtına (Callippus); ayaz ve yağmur (Eudoxus ve Mısırlılar). Si

nan bunun tecrübeyle sabit olduğıınu belirtmektedir. Bugün seks yapılmasının 

iyi olmadığı söylenmektedir, ama doğrusu sebebini anlayamadım. Benim bildi

ğim sonbaharda, kış aylarının başlangıcında ve salgın hastalıklar sırasında seks 

yapılması iyi karşılanmaz ve hatta bu günlerde seks son derece zararlı ve vü

cudu yıpratıcıdır. Hatta yine bildiğim kadarıyla bunun sebebi yaş, zaman, me

kan, alışkanlık, mizaç, beslenme, midenin boş veya dolu olması, şehvet, kadı

nın fercinin durumu vs. gibi şeylerdir; 



248 MAZIDEN KALAJ-JLAR 

12.  gün: Ayaz (Mısırlılar) ; 

13 .  gün: Sağnak yağmur veya yıldız (Hipparchus); 

14. gün: Ayaz (Eudoxus); yağmur ve rüzgar (Mısırlılar); 

1 5 .  gün: Kuzeyden veya güneyden esen soğuk rüzgarlar; yağmur (Mısır

lılar); 

16.  Ayaz (Caesar); 

17 .  Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. Bugün sığır eti, portakal, vahşi oğul 

otu yemek; uykudan uyanıp su içmek, yakıcı kremler sürmek, kanı fazla olan

lar hariç hacamat yaptırmak halk tarafından iyi karşılanmaz . Sebebi, soğuklar ve 

mevsim rutubetidir. Halk, kış dönencesi dolayısıyla bugüne "Büyük Milat" (�I 
�ı.;S'll) der. Güya bugün ışık düşme sınırından çıkıp insanların büyüyüp geliştiği, 

buna karşılık cinlerin küçülüp helak oldukları yükselme safhasına girermiş. 

Ka'b el-Ahbar'ın naklettiğine göre bugün Güneş bulutlu bir günde üç 

saat boyunca Nün oğlu Yeşua üzerinde durmuş. Aynı şeyi müfrit Şiiler de 

Ernirulmü'minin Ali b .  Ebu Talib için anlatırlar. Bu söylenenler doğru mu yan

lış mı onu bilemem, ama başına bir felaket gelen kişi onun çok sürdüğünden, 

ondan kurtulma saatlerinin çok yavaş ilerlediğinden yakınır Örneğin Ali b. El

Cehm288 Rumlara karşı savaşmaya gidip yaralandığında, geceyi uykusuz geçir

diği için şöyle demiş: 

J.ıl J.ıl.li <) .ı,ıj i'\ Jı...ı � J...i 
Sel mi süpürüp götürdü sabahı; 

Yoksa geceye gece mi katıldı! 

Sonra kurtulduğunda, korktuğu şeylerin hepsi birer serap olup çıkar ve hiç

bir şey olmamış gibi davranır. Aynı şey Ramazan ayında hissedilir. Eğer iftara 

doğru hava kapalı veya bulutluysa, insanlar iftarlarını yaparlar, ama bir süre 

sonra bulutlar sıyrılıp, Güneş'in henüz batmadığı gön:ilür. Büyü ve sihirle uğra

şanlar, böyle bir g'linde kişinin uykusundan uyandığında sağ tarafından kalkıp 

288 Ali b. Cehm, Halife Mütevekkil döneminde yaşamış meşhur bir Arap şairi. Rivayete 
göre halife aleyhine hicviyeler yazınca cezalandmlmak istenmiş; halifenin peşınden sal
dığı adamlarla yapuğı bir çatışmada yaralanmıştır. 
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hiç kimseyle konuşmadan oğul otu yemesinin baht-ı saadet getireceğini söy

lerler. Ayrıca o gün Güneş doğarken doğuya doğru kararlı adımlarla on adım 
yürümek de uğurluymuş. 

Enbarlı289 Hıristiyan yazar Yahya b. Ali , "kış sırasında Güneş'in doğduğu 

yer gerçek doğudur; çünkü o sırada Güneş cennetin tam ortasından doğar; bu 
yüzden bilge kişiler tapınaklann temelini bugün atarlar" der. Bu adam cennetin 
de güney taraflannda bulunduğuna inanıyordu; ama başucu noktalannın (ze
niths) birbirinden farklı olduğunu bilmiyordu. Dahası, onun Güneş'in cennette 
doğduğu [yani onun teorisine göre güneyde] iddiası kendi dininin ibadet sıra

sında doğuya dönülmesini emreden dogması tarafından yalanlanıyordu. Dola
yısıyla Hıristiyanlar yönlerini yalnızca ekvator doğusuna döner ve tapınaklannı 
da o istikamette bina ederler. Onun Güneş hakkındaki bu teorisi kadar ente

resan olan bir diğer görüşü, Güneş'in doğuş ve batış derecelerinin yılın günle
rine uygun olarak 360 olduğu; yılın diğer günlerini tamamlayan beş günde ise 
Güneş'in doğup batmadığıdır. [Yine ona göre] bu beş günün 2,5 günü Hazi
randa, diğer 2,5 günü I . Kanun'dadır. 

Ebu'] Abbas el-Amull de, Delail el-Kıble (4.4iJi ÜJ'i:.ı) adlı eserinde şemsi yılın 
354 gün olduğu görüşünden hareketle Güneş'in 1 77 doğuş ve batış noktası bu
lunduğu şeklinde benzeri bir görüş ileri sürmektedir. Bilmediği bir konuda ah
kam yürütmeye kalkan kişi, işte böyle saçmalar. El-AmulI'nin bu saçmalıklan, 
daha önce belirttiğimiz gibi, şemsi yılın beş gün fazla, karnen yılın altı gün ek
sik olduğu görüşünden doğmaktadır. 

18.  gün: Bugünle ilgili bir şey behnilmerniş. 

19. gün: Kıble (Eudoxus, Dositheus ve Mısırlılar); 

20. gün: Ayaz (Eudoxus); 

2 1 .  gün: Fınırıa (Mısırlılar); 

22, 23. gün: Bu iki günle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

24. gün: Ayaz (Caesar ve Mısırlılar) ; fırtına ve yağmur (Hipparchus ve Me
ton); 

25.  gün: Orta şiddette ayaz (Democritus); 

26. gün: Kelimeler metinden düşmüş. 

289 Enbar: Irak'ta bir şehir. 
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27. gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

28. gün: Ayaz (Dositheus); 

29.  gün: Fırnna (Callippus, Euctemon ve Democritus). Bugün uykudan 

soma soğuk su içilmesi hoş karşılamnaz . Güya cinler suyun içine kusarlarmış 

da, bu yüzden soğuk su içenler aptallaşır ve istiska hastalığına tutulurlarmış. 
Sanının mahzurlu şeylere karşı uyarmak için uydurulmuş bir şey ve havanın 
soğukluğundan ve rutubetinden kaynaklanmaktadır. 

30. gün: Denizde ayaz (Mısırlılar); 

3 1 .  gün: Ayaz (Euctemon). 

Kdnun'us-sani (Ocak) 

1 .  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş 

2.  gün: Fırtına (Dositheus). Bazılan bugün kesilen ağacın hemen kuruma
dığını söylerler. 

3 .  gün: Değişken hava (Mısırlılar); 

4. gün: Fırtına (Mısırlılar); kıble (Democritus). Sinan da tecrübe ile bunu 
doğrulamaktadır. 

5,  6. gün: Bu iki günle ilgili bir şey belirtilmemiş. İrısanlann inanışına göre 

6. günde öyle bir saat varmış ki, o saatte dünyadaki tüm tuzlu sular tatlılaşır
mış. Tabiattaki tüm sular, ihtiva ettiği tuz oranına, durgun veya akarsu oluşuna 
göre bir takım özellikler taşırlar. Bu tabii denge ancak bazı dış müdahalelerle 
bozulabilir. Dolayısıyla tüm sulann belli bir saatte tathlaştığı iddiası saçmalık

tan başka bir şey değildir. Yapılan titiz tecrübe ve deneyler de bu söylentinin 

bir safsatadan ibaret olduğunu göstenniştir. Keza tatlı olan sular dahi belli bir 
süre bu özelliklerini koruyabilirler. Örneğin tuzlu su içeren bir kuyuya, günün 
herhangi bir saatinde veya başka bir zamanda, belli bir miktar mum salarsanız, 

suyun tuzluluk oranı azalabilir. Bu konuda tecrübe yapanlar, mumdan yapılmış 

ince bir kabın, ağzı su sathından yukanda duracak şekilde deniz suyuna ba
tırıldığında, kabın içine sızan sulann tatlılaştığım belirtmektedirler. Dolayısıyla 

tuzlu suların tamamına oranlanmn üzerinde tatlı su katarsanız, o zaman bu id

dia gerçekleşebilir (yani. tüm tuzlu sular tatlı su haline gelebilir). Bunun bir ör
neği Tinnis gölünde müşahede edihniştir. Bu gölün suyu, sonbahar ve kış ay-
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lannda Nil'den bol miktarda tatlı su aldığı için tatlı, diğer mevsimlerde ise çok 

az Nil suyu karıştığı için tuzludur. 

7. gün: Ayaz (Eudoxus ve Hipparchus); 

8. gün: Kıble (Callippus, Euctemon, Philippus ve Metrodorus); rüzgar kıble 

yönünden ve günbatısından esecek, denizde ise ayaz hakim olacaktır (Mısır

lılar) ; 

9. gün: Rüzgar kıble yönünden şiddetli esecek; hava yağmurlu (Eudoxus 

ve Mısırlılar); sihirle uğraşanlara göre, eğer bu ayın 9-16.  günleri arasında bir 

levha üzerine salkım resimleri çizer ve anlan kaplumbağanın yani en-nesr el
vaki"nin290 (c!l)I y.ü}I) batış gününde asmaların arasına koyarsanız, üzüm sal

kımları tüm hastalıklardan kurtulurlarmış. 

10. gün: Rüzgar kıble yönünden şiddetli esecek; fırtına (Caesar ve Mısır

lılar); 

12 .  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

13. gün: Ayaz (Hipparchus); rüzgar belli aralıklarla kıble ve yıldızdan ese-

cek (Ptoleme) ; 

14.  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

1 5 .  gün: Rüzgar gündoğusundan esecek (Hipparchus) ; 

1 6. gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

1 7. gün: Şiddetli rüzgar ( Caesar) ; 

18.  gün: Ayaz (Euctemon ve Phihppus); hava değişimi (Metrodorus) ; 

19 .  gün: Ayaz (Eudoxus ve Caesar); kasvetli hava (Mısırlılar); 

20. gün: Açık hava (Euctemon ve Democritus); yıldız (Hipparchus); ayaz 

ve yağmur (Mısırlılar); 

2 1 .  gün: Orta şiddetli ayaz (Eudoxus); 

22. gün: Fırtına (Hipparchus); yağmur (Mısırlılar); 

23.  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. Bugün insanların develeri 

nura291 ile yağlamaları ve mutlaka gerekli olmayanların hacamat yaptırmaları 

yasaklanmıştır. 

290 Batılılann Vega dedikleri Güneş'ten 27 ışık yılı uzaklıkta tozlardan oluşan bir nebula. 

Kelime anlamı, 'düşen kartal' demektir. 
291 Arsenik ve kil kanşımıyla yapılmış bir tür tuy dökücü krem. 
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24. gün: Açık hava (Callippus ve Euctemon); orta derecede ayaz (Democ-

ritus). Nura ve hacamat yasağı bugün için de geçerlidir. 

25.  gün: Gündoğusu (Hipparchus); 

26. gün: Yağmur (eudoxus ve Metrodorus), ayaz (Dositheus); 

27. gün: Şiddetli rüzgar (Mısırlılar); 

28. gün: Aralıklarla esen güney rüzgan ve fırtına (Ptoleme); 

29. gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

30. gün: Kıble (Hipparchus); 

3 1 .  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

Şubat 
Artık günlü aydır [kebise ayıdır] . Gerçi Allah daha bilir ama, sanının ben, 

insanların bugünü neden 29 veya 30 yahut 3 1  gün değil de, 28 gün yaptıklan

nırı sırrını çözdüm. Eğer 29 gün yapılıp da soma bir gün ilave edilerek 30 güne 

çıkanlsaydı, gün sayısı itibariyle kebise yılındaki diğer aylardan ayırt edilmesi 

imkansız olurdu. Otuz gün olması halinde de, yılın kebise yılı olmasına baktl

maksızın, ayın şey söz konusu olacaktı. Eğer 3 1  gün kabul edilmiş olsaydı, bu 

defa da yılın diğer 3 1  gün çeken aylanndan ayırt edilemeyecekti Bu yüzden 

gerek artıkyıl ve gerekse normal yıllardaki diğer aylardan ayırt edilmesi için bu 

artık ay 28 gün olarak belirlenmiştir. 

RurrıI takvimde gün sayısı 30'dan fazla olan iki ayın ardı ardına gelmesi bu

radan kaynaklanmaktadır. Rumlar, önceleri her aya otuz gün verip, Şubat'tan 

iki gün aldılar ve böylece yedi artık gün elde ettiler (yani S kebise günü ve Şu

battan alınan 2 gün) . Soma bunu Şubat'ın dışında kalan on bir aya taksim et

mek istediler. Böylece bir ay 30, bir ay 3 1  gün olarak hesaplanmak suretiyle bu 

günleri aylara tevzi ettiler. Ellerinde bir fazla gün kalınca, birbirini takip eden 

bazı aylan 30 gün çeken aylardan fazla yapmalan zarureti hasıl oldu. Bu defa 

da o bir günü hangi mevsime yerleştirmeleri gerektiği problemiyle karşılaştı

lar ve eski ve yeni gözlemlere istinaden ilkbahar ve yaz mevsiminin günlerinin 

sonbahar ve kış mevsimi günlerinden fazla olduğu görüşünden hareketle böyle 

bir karar aldılar. Diğer yandan Rumlann normal aylan ile artık aylan birbiriyle 
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orantılıdır; ancak bir normal ay ile yedi günden bir gün ilave edilmiş292 artık 
ayın toplamı 61  gündür ki, Güneş'in zodyakın iki burcunu geçme süresi de bu
dur. Ne var ki, Ağustos ve Şubat ayının toplam gün sayısı 59 gündür. Bu du

rum, Şubat ayı hakkında söylediklerimize uygundur Şöyle ki; eğer Ağustos ayı 

3 1  günden fazla tespit edilmiş olsaydı, yılın diğer aylam1dan farklı olur ve ke

bisenin (artık günün) yalnızca ona yüklendiği düşünülürdü. Halbuki Temmuz 
ve Kanun'ul Ahir'in toplam gün sayısı 62 gündür ki, 3 1  çeken aylann sayısı 30 

çeken aylardan fazla olduğu için böyle olması gerekiyordu. Sözünü ettiğimiz o 

bir artık günü hangi aya ilave etmek isteseler aynı problem ortaya çıkınca, onu 
Şubat ayına verdiler. Çünkü Yahudi takvimindeki ekli I. Azar, Şubat ayına veya 
yakınlanna tekabül etmekteydi. 

1 .  gün: Yağmur (Eudoxus) ; soğuk biraz kınlacak; 

2 .  gün: Günbatısı veya kıble ve ikisinden kaynaklanan soğuk (Mısırlılar) . 

Sinan, bugünün genellikle böyle geçtiğini teyit etmektedir. 

3 .  gün: Açık hava; rüzgar zaman zaman günbatısından esecek (Eudoxus); 

4. gün: Açık hava; rüzgar zaman zaman günbatısından esecek (Dositheus) ; 

şiddetli ayaz, yağmur ve değişik yönlerden esen rüzgar (Mısırlılar); 

5. gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. İnsanlar, rüzgarın dört değişik 

yönden eseceğini söylerler. 

6 .  gün: Rüzgar (Caesar) ; rüzgar (Mısırlılar); belli aralıklarla günbatısı (De
mocritus); 

7. gün: Kaba yelin ilk günü; muhtemelen zaman zaman ayaz (Eudoxus ve 

Mısırlılar). Bugün Küçük Cemre denilen ilk cemrenin düştüğü gündür. 

8. gün: Kaba yel esmeye devam edecek (Callippus, Metrodorus ve Hip
parchus) ; yağmur (Eudoxus ve Mısırlılar) . Sinan da tecrübeyle bunu doğru

lamaktadır. 

9, 10 gün Bu iki günle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

1 1 .  g-l.'m: Ayaz (Philippus ve Metrodorus); günbatısı (Eudoxus ve Mısırlı
lar); 

12 .  gün: Rüzgar yıldız ve gündoğusundan esmeye devam edecek (Hipparc

hus); yalnızca gündoğusu (Mısırlılar); 

292 Asya Müzesi nüshasında "bir sonraki ay" şeklinde. 
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13,  14. gün: Bu iki günle ilgili bir şey belirtilmemiş. 14. günde Orta Cemre 
denilen ikinci cemre düşecektir. 

1 5 .  gün: Ayaz (Euctemon, Philippus ve Dositheus); rüzgar değişik yönler

den esecek (Mısırlılar); _rüzgar güney yönünden esecek (Hipparchus) .  Araplara 
göre bugün cemreye (kömüre) üflendiği için soğuktur. Acemlere göre ise bu
gün yaz mevsimi elini suya daldırmıştır. Bugün su ağacın damarlanndan aşağı
dan yukan doğıu yürür ve kurbağalar ötmeye başlar. 

16. gün: Rüzgar değişik yönlerden esecek; yağmur (Mısırlılar) . İnsanlar bu
gün yeryüzünün kamının ısındığını söylerler. Şam'da (Suriye) ve civannda zey
tin ağacının kökünden mantarlar çıkar ki, öldürücü derecede zehirlidir. Bunun 
doğıu olabileceğini, bu yüzden mantar, domalan ve onlardarı yapılan şeylerin 

fazla yenilmesinin zararlı olduğu söylenir. Bu bitkilerin yol açtığı zehirlenme
lere karşı uygulanacak farmakolojik tedbirler tıbbi formüllerle ilgili birçok ki
tapta belirtilmiştir. 

17 .  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

18. gün: Rüzgar günbatısından esecek; soğuklar azalacak veya yağmur ya-
ğacak (Mısırlılar); 

19 .  gün: Yıldız yönünden esen soğuk rüzgar (Hipparchus); 

20. gün: Rüzgar (Mısırlılar); 

2 1 .  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. Bugün Büyük Cemre denilen 
üçüncü cemrenin düştüğü gündür. Her iki cemrenin düşüş tarihi arasında tam 
bir hafta vardır. Kimilerine göre sıcaklığın yeryüzünün karrnnda..rı yukan doğıu 
yül<..seldiği belli günler olmasından dolayı cemre denilmiştir. Kimilerine göre ise 
cemrenin sebebi, Güneş'in kütlesinden yayılan sıcak havanın soğuk havayla yer 
değiştirmesidir. Çünkü bu sıcaklığın asıl sebebi, Güneş'in kütlesi ve ışın kolon
larının yakınlaşmasıdır. Su testilerinin ve kuyu sulannın yaz günlerinde soğuk, 
kış günlerinde sıcak olmasının sebebi de budur. 

Ebü Bekr b. Zekeriyya er-Razi: ile Ebu Bekr Hüseyin et-Tarnmar arasında 
bu konuda yapılan tartışmalar, karşılıklı yöneltilen sorular ve verilen cevaplar, 
yine karşılıklı itirazlar, okuyucunun merakını tatmin edecek ve onu gerçek hak
kında bilgilendirecek tarzdadff 

Araplar bu günleri aylannda kullanıyorlardı, ama anlaşmazlık çıkıp gün
leri birbirine kanşınca, aynı günlerin sabit olduğu ve hep aynı günlere rastla-



EBÜ REYHAN EL-BIRL"Nİ 255 

dığı Rurrıl aylara döndüler. Söylendiğine göre birinci cemrede birinci ve ikinci 

iklim [climata] , ikincisinde üçüncü ve dördüncü iklim, üçüncüsünde ise diğer 

iklimler ısınırmış.293 Yine söylendiğine göre cemre günleri boyunca yeryüzün

den buharlar yükselir ve dünyayı ısıurrnış: Birinci cemrede toprak, ikinci cem

rede sular, üçüncü cemrede ise ağaçlar. 

Bir başka görüşe göre bunlar, Güneş konaklannın veya bazılarının doğuş 

yerleri için belirlenmiş günlerdir. Çok titiz hesap yapan bazılan da bu günlerin 

kışın soğuk günlerinin sınırlan olduğunu belirtmektedirler. Değişik ülkelerdeki 

soğuk ve sıcak günlerin başlangıçlan bilindiği için, bazı muhafazakar ve eskile

rin geleneklerine saygılı kişiler, Harezm'deki bu cemre günlerini hafızalannda 

saklamışlardır ki, buna göre birinci cemre Şubatın 2 1  'nde, ikinci cemre ondan 

bir hafta sonra, üçüncü cemre ise birincisinden iki hafta sonradır. 

22. gün: Şiddetli karayel başlayacak ve kırlangıçlar ortaya çıkacak (Eucte

mon ve Hipparchus) ; 

23. gün: Rüzgar belli fasılalarla esmeye devam edecek; kırlangıçlar görünecek 

(Callippus, Philippus ve Mısırlılar); kırlangıçlann ortaya çıkış zamanında yağ

mur; dört gün boyunca poyraz (Eudoxus, Conon, Callippus ve Philippus) ; 

24. gün: Şiddetli rüzgar yıldız ve gündoğusundan esecek (Hipparchus); di

ğer rüzgarlarla karışık olarak poyraz (Mısırlılar) ; sürekli değişken hava (De

mocritus); 

25. gün: Ayaz (Caesar ve Dositheus); 

26, 27. gün: Bu iki günle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

28. gün: Yıldız yönünden esen soğuk rüzgar (Hipparchus). 

Bu ay içinde 26. günde başlayıp bir hafta devam eden kocakan günleri (so

ğuklan) (j�l ı-l,ıl) vardır. Eğer yıl ekliyıl ise dört günü Şubat'ta, üç günü Mart'ta; 

normal yılsa üç günü Şubat'ta, dört günü Mart'tadır. Araplar bu günlere bir ta

kım özel adlar vermişler. 

293 Mesudi, Munlc ez-Zeheb adlı eserinde yedi iklimi şu şekilde tasnif etmektedir: 1 .  ik
lim: Horasan, Faris (Fars) , Ahvaz, Musul, Cibalden ibaret olan Babilya; 2. iklim: Sind, 

Hint ve Sudan; 3. iklim: Mekke, Medine, Yemen, Taif, Hicaz ve bunlann arasında ka
lan bölge; 4. iklim: lfrikiye, Berber, Endülüs ve bunlar arasında kalan bölge; 5 .  iklim: 
Şam, Rum ve el-Cezire; 6. iklim: Türk, Hazar, Deylem ve Saklablann yurdu; ve 7. ik
lim: Deybel (Delhi) ve Çin'dir. (Murüc, J/181). 
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Birinci günün adı es-sınn (e;....JI) yani şiddetli soğuk; 

İkinci günün adı es-Sınnabr (y.ı....JI) yani eşyayı "sanbara"ya, işe yaramaz, el

den çıkmış hale döndüren gün. Balsus'un ((.)-'> �) çoğulu balansa' da (�) 

olduğu gibi, bu kelimede de "nun" harfinin fazla olduğu söylenir; 

Bu iki günün kardeşi olan üçüncü günün adı el-Vebr'dir (Y.}I), çünkü ilk 

iki günün peşinden gider; 

Dördüncü günün adı el-amir (y'JI) yani irısanlan kendisirıden korkmalan 

konusunda uyaran; 

Beşinci günün adı el-mu'temir (_;..:i_:,.JI) yani irısanlardan nefret etmesi öğre
tilen; 

Altıncı günün adı d-muallil (Jk.JI) yani soğuklan biraz hafifleterek irısan

lan teselli eden; 

Yedirıci günün adı muifi'ul cemr'dir (�\ �) ki, en şiddetlisi budur, çünkü 

soğuğundan kömürün ateşi söner. Şiddetli rüzganndan dolayı ona mukfi'uI kıdr 

(yill �) ela deni.r.294 Altıncı güne şeyban (u�), yedirıci güne milhan (uW..) 
da denilir. Bu günlerde soğuk, rüzgar ve sıkıntılı hava birbirini. kovalar. Hatta 

soğuk artık çekip gittiği içirı şiddetini daha da artmr ki, bu yüzden ona Ay'ın 

konaklanndan saef e (.i..3 y...o.ll) adını vermişlerdir. Çünkü o konağın batış günü 

bugüne yakındır. 

Okuyucu, soğuklann kışın son günlerinde artmasını ve çekip giderken çıl

gmlaşmasını yadırgamasın. İleride anlatacağımız üzere, aynı şey sıcaklar içirı de 

geçerlidir. Fiziki olaylarda da bunun örneklerine şahit oluruz. Mesela kandilin 

yağı tükendiğinde son kez birkaç kez pırpırlar ve daha fazla ışık saçar. Özellikle 

tüberküloz, zatürree ve ödem gibi hastalıklara yakalananlar ölmeden önce birden 

canlanırlar; bu durumu bilmeyenler ümitlenir, bilenlerse ümitlerini keserler. 

Yakub b. İshak el-Kind1'nirı bir risalesinde bugünlerde soğuğun şiddetini 

artırma�ı konusundaki mütalaasını okumuştum. Dediğine göre bu günlerde 

Güneş, apojesinin her türlü değişimin olduğu dördününe girer ve atmosferde 

diğer zamanlardan daha fazla etkili olur. Bu, yıl vakitlerinin değişim noktası

dır. Güneş atmosferde daha etkihdir. Güneş apojesinde gerçekleşen değişik

lik ile bu yüzden atmosferde görülen değişikliğin birbiriyle mütenasip olması 

294 Türkçede "kazma kürek yaktım" dediğimiz şey 
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gerekir. Bu etki çoğu kez Ay (kendi yörüngesinin) ay başına rastlayan dördü

nündeyken veya Güneş kendi yörüngesinin dördünündeyken istikrarlı bir şe
kilde devam eder. 

Duyduğuma göre Buhara' da matematikçi Abdullah b .  Ali, el-Kindl'nin izin

den giderek halkının takvimindeki bu günleri apojenin ilerleme seyrine uygun 

hale getirmiş ve bu yüzden halk o günlere "Abdullah'ın kocahan günlen" adım 

vermiş. Bence Abdu1lah'm yaptığı hiç de yanlış değildi. 

Bu günlere kocakan günleri denmesinin sebebi konusunda eskiler şöyle bir 

şey naklederler: Bunlar, Allah'm Kur'an' da "Allah onu kesintisiz yedi gece, sekiz 

gün onlann üzeıine musallat etti"295 ayetinde işaret buyurduğu günlerdir. Bu be

lirtilen günlerde Ad kavmi, soğuklar, kasırgalar ve diğer felaketlerle helak edildi 

ve onlardan geriye yalnızca halkına gözyaşı döküp, ağıtlar yakan yaşlı bir kadın 

kaldı. Onun hikayesi gayet iyi bilinmektedir. İşte bu günlere kocakan günleri 

denmesinin sebebi budur. Rivayete göre onlan helak eden şey; günbatısından 

esen rüzgardı (saba rüzgan). Nitekim Hz. Peygamber de bir hadisinde Hen

dek gazası sırasında "saba rüzgannın kendisine yardımcı" olduğundan yani Ad 

kavmini helak eden günbansı rüzgarından söz etmektedir. Bir Arap şairi ise bu 

konuda şöyle der: 

Helak oldu Ad kavmi günbatısından esen yelle, 

Benzediler ters dönmüş, kof hurma kütüklerine! 

Kur'an'da zikredilen bu günlerden her dört günün ayın dört rakamı içeren 
günlerine denk geldiği söylenir. Örneğin "dört gitti" veya "dört kaldı" yahut "on 

dört gitti" , "on dört kaldı" ve "yirrrıi dört gitti" veya "yirmi dört kaldı" derler. 

Kimileri de derler ki: Bu günlere kocakan günleri denmesinin sebebi, yaşlı 

bir kadının hava ısındı diye düşünüp sıcak giysilerini çıkarması sebebiyle bu 

günlerde ölmüş olmasıdır. Araplar ise kışın sonu c��\ fi.i;.) olduğu için bu is
min verildiğini söylerler. Araplar, Aban-mah ile Azer-mah arasında kalan beş ça

lıntı güne296 (:\.! _;..ı.Jı �\ �y'J.I) tıpkı kocakan günleri gibi özel isimler vermiş-

295 Kur'an, Hakka, 7. 
296 Bkz. s. 
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lerdir. Birinci günün adı, hinnebr (.fa), ikincisinlıı adı hinzebr (Y.fa) <lir. Her 
ikisi de "soğuktan titreten" anlamındadır. Üçüncü günün adı kalib el-.fihr (�ll 
�I) yani şiddetli soğuğu ile kaya çatlatan; dördüncü günün adı halik ez-zufr 

(_fo.11 �) yani tırnak döken; beşinci günün adı mudahric el-ba'r (�I c;:�) 
yani çadır uçuran. 

Azar (Mart) 

1 .  gün: Meteoroloji bilginleri bu günle ilgili bir şey belirtmemişler. İnsanlar, 
bugün çekirgelerin ve tüm sürüngen hayvanların ortaya çıktığını ve atmosfer 
sıcaklığının yeryüzünün sıcaklığıyla kucaklaştığını söylerler. Bu, sıcaklann baş
ladığını, artıp yayıldığını ve yeryüzünün sıcaklığı kabul etıneye hazırlandığını 
belirtmek içlıı kullanılan abartılı bir ifade tarzıdır. Atmosferin sıcaklığı, Güneş 
kütlesinden yeryüzüne gönderilen ışınlardan veya Ay'ın yörüngeslııin iç kısmına 
temas eden ve ateş denilen sıcak cisimden kaynaklanır. 

Güneş ışıklanna gelince, onunla ilgili söylenenler birbirinden farklı. Kimi
lerine göre bizzat Güneş'in kütlesinden yayılan ve ona benzeyen alevli parça
lardır. Kimileri ise güya atınosferin Güneş'le komşu olduğu için ısındığını veya 
aynı şekilde ateş'e yakın olduğundan sıcaklığını ondan aldığını söylerler. Bu, 
Güneş'in sıcak ve alevli bir cisim olduğunu iddia edenlerin görüşüdür. Bazılan 
da atınosferin zamana bağlı olmayan, cisimsiz ve çok hızlı hareket eden ışık
lann hızlı hareketinden dolayı ısındığını ileri sürerler. Bu da Güneş'in dört un
surla (hava, su, ateş, toprak) ilgisi bulunmayan bir özelliğe sahip olduğunu söy
leyenlerin görüşüdür. 

Işıklann hareket şekli konusunda da değişik görüşler var. Bazılanna göre, 
bir cisimleri olınadığı için ışıkların hareketinlı'l zamanla ilgisi yoktur. Bazılanna 
göre ışıklar çok hızlı hareketler, ama onlann hızını ölçmekte kullanılabilecek 
daha hızlı hareket eden bir şey mevcut değildir. Örneğin sesin havadaki hare
keti ışıklann hareketinden daha yavaş olduğu için, onun hızım ı;ııkın hızıyla kı
yaslayarak Güneş ışıklanmn hızını kavrayabilmektedirler. 

Güneş ışıklanndaki sıcaklığın sebebi konusunda ise, bunun ışıklann yan
sıma zaviyelerinin keskinliğinden kaynaklandığım söylerler. Ama bu doğru de
ğildir; çünkü sıcaklık Güneş ışıklanmn bizzat kendisinde mevcuttur. 

Feleğin iç kısınma temas eden cismin yırıi ateşin, toprak, su ve hava gibi 
yuvarlak şekilli basit bir element olduğunu söyleyenler var. Benim görüşüme 
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göre ise atmosferin sıcaklığı, hava ile hızla hareket eden feleğin birbiriyle temas 
ve sürtüşmesinin bir sonucudur. Şekli ise, hilale benzer bir cismin kendi kor
dosu (veter) üzerinde dönüşünden tevellüt eden şekil gibidir. Bu, hiçbir cismin 
tabii yerinde durmadığı, bulunduklan yerde oluşlannın ancak bir zorunlulu

ğun sonucu olduğu, zorunluluğun ise mutlaka bir başlangıcı bulunduğu şek
lindeki görüşle örtüşmektedir. 

Ben, bu konuya, elinizdeki kitabın dışında daha uygun bir yerde ve özel
likle faziletli genç Ali el-Hüseyn b. Abdullah b. Sirıa297 ile bu meyanda yapu
ğım yazışmalarda değinmiştim. 

Her iki sıcak da dört mevsim boyunca yeryüzüne eşit şekilde ulaşır. Yeryü
zünün sıcaklığı ise, ya Güneş ışıklannın onun sathına aksetmesirıden, ya da ki
mine göre kendisirıirı içirıden sathına çıkardığı buharlardan veya kimine göre 
de dışandan yeryüzüne gelen buharlardan kaynaklanır. Çünkü buhann atmos
ferdeki hareketi ona sıcaklık kazandırır. 

(Ay yörüngesi içirıdeki) ateşin sıcaklığına gelirıce, o daima aynı mesafede 
(yani aynı derecede) kalır. Çünkü feleğ'ın hızı ne artar ne de eksilir. Yeryüzüne 
çarpan ışıklar, ona ait değildir (yani bu ışıklann kaynağı yeryüzü değildir) . Bu
harlann ise bir sının vardır ve ondan öteye geçemez. 

Kanaatimce, bu görüşü savunan kişi yeryüzünde içirıe depolanmış bir sıcak
lık bulunduğuna, bunun arzın altından sathına çıkuğına irıanmış olmalı. Hal
buki atmosfer ancak ve ancak Güneş'ten aldığı ışıklar sayesirıde ısınır. İşte iki 
sıcaklığın birbiriyle kucaklaşması denilen şey budur. Olayın bir izahı varsa, o 
da ancak bu olabilir. 

2. gün: Yıldız yönünden esen soğuk rüzgar (Euctemon). Rüzgar kıble yö
nünden esecek ve hava çok soğuk olacak (Mısırlılar); 

3. gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

4. gün: Yıldız yönünden esen soğuk rüzgar (Euctemon). Sirıan, bunun daha 
doğru olduğunu söylemektedir. 

5 .  gün: Ayaz (Mısırlılar). On gün sürecek kırlangıç fırtınasının (�I cL,ı)I) 
başlaması (Caesar) ; 

6. gün: Sıkınulı hava (Mısırlılar). Dokuz gün sürecek "kuş" soğuklannın 
başlangıcı (Democritus); 

297 Yani Ibni Sina ıle. 
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7_ gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş_ Bazılanna göre münavebeli şid

detli rüzgar; 

8. gün: Fırtına ve ytldız soğuğu (Euctemon, Philippus ve Metrodorus); kır

langıç ve çaylaklann ortaya çıkışı (Eudoxus); aynı gün İskender Gölü Bayramı 

vardır; 

9. gün: Yıldız (Euctemon ve Metrodorus); şiddetli kıble (Hipparchus); çi

senti (Mıs1I1ılar); çaylaklann ortaya çıkışı (Dositheus); 

10 .  gün: Bugtınle ilgili bir şey belirtilmemiş; 

1 1 .  gün: Eskiler bugünle ilgili önemli bir değişiklikten söz etmezler. Sinan 

ise bugün belli aralıklarla ayaz olacağını kaydeLmektedir; 

1 2 .  gün: Orta şiddette yıldız (Callippus). Kimilerine göre bugün kışın izleri 

ortadan kalkmaya başlar; hacamat olunması tavsiye edilir; 

1 3 .  gün: Kuş fırtınasının başlangıcı; çaylaklar görünmeye başlar (Euctemon 

ve Philıppus); 

14_ gün: Soğuk kıızey rüzgarlan (Euctemon ve Hipparchus); günbatımı ve 

kıble (Mısırlılar) ; kuş fırtınasının başlangıcı (Eudoxus); 

1 5 .  gün: Soğuk kıızey rüzgarlan (Euctemon ve Mısırlılar); 

16.  gün: Kuzey rüzgarlan (Callippus) . Sinan, bunun tecrübe ile doğru ol

duğunu belirtir; 

17 .  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. Bazılan bugün deniz yolculu

ğunu tavsiye ederler. Yılanlar bugün gözlerini açarlar. Çünkü yılanlar soğuk kış 

günlerinde, ki Harezm'de bizzat şahü olmuşumdur, toprağın altında toplanıp 

birbirlerine sanlırlar. Fakat vücutlarının önemli kesimi dışanda kalır ve bir top 

gibi görünürler. Kış boyunca ta bugüne kadar böylece kalırlar. 

Ekliyılın 17- günü ile normal yılın 18.  günü gece ve gündüz birbirine eşit

tir_ Buna birinci gün-tün eşitliği (first equinox) (J_,'11 "lji...ı'll) denir. Daha önce 

belirttiğimiz gibi, bugün Perslerin ilkbahanmn, Çi..-rılilerin sonbahannın birinci 

günüdür. Ancak, ekvatorun kuzey ve güneyindeki ülkeler hariç, aynı gün hem 

yazın hem kı_şın, hem baharda hem de güzde birbirirıirı yerini almalan müm

kün değildir_ Çin ise sahip olduğu birkaç enlemle ekvatorun güneyinde değil, 

kuzeyinde, doğuya doğru dünyanın uzak noktasında yer almaktadır. Ekvato

run u�..i.ll J.a..) güneyinde kalan ülkeler hakkında bilgimiz yok. Çünkü ekvator 
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hattı (ç.l_ji....:'11 .b.) yaşanılmayacak kadar aşın sıcak gayr-ı meskun bir bölgedir. 

Dünyanın meskun bölgeleri dahi ekvatora birkaç günlük mesafededir. Burada 
deniz suyu aşın tuzludur. Çünkü Güneş suyun tatlı kısmını öyle fazla buhar
laştmr ki, balıklar ve diğer hayvanlar oradan uzak dururlar. Gerek biz ve ge

rekse bu tür şeylere ilgi duyan başkaları, birinin ekvator hattına gittiğini veya 
hattı güneye doğru geçtiğini işitmedik. 

Bazıları ekvator ve ekvator hattı kelimelerinin cazibesine kapılıp,298 orada 
gece ve gündüzü eşit, havayı da mutedil zanneder ve bu yüzden ekvatoru me

leklere benzer canlılann yaşadıkları bir cennet bahçesi olarak hayal ederler. 

Ekvator hattının öteki tarafına gelince, bazıları orada kimsenin yaşamadığını, 
çünkü Güneş'in dışmerkezli kürenin (jS...;JI cJ..,;,.li ..tll.ill) perijesine (�) ge

lince güney eğimin sınınna yakınlaştığını ve zenit noktasında yer alan bölgeleri 

yakıp kavurduğunu; buna karşılık güneyde eni 65 derece tutarı bölgelerdeki ik

limin kuzeyin orta kısımlanndaki iklime sahip olduğunu söylerler. Enlemin bu 
derecesinden itibaren kutuplara kadar oları bölge de yaşanabilir bölgedir. Ancak, 

bu durum illa da böyle olmasını gerekti.rmez. Çünkü bir bölgeyi yaşanmaz kı

lan şey, yalnızca aşın soğuk ve sıcak değildir. Örneğin şimali rub'u-meskunun 
ikinci kısmında bu iki faktör mevcut olmadığı halde irısan yaşamaz. Çünkü 
dışmerkezli kürenin apoje ve perijesi [apogee and peıigee of the eccentıic sphere] , 

Güneş'irı dünyaya daha fazla yakın veya uzak mesafede bulunması, yalnızca 

onun (yani Güneş'in) hareketlerinin farklı oluşundan kaynaklanır. 

Ebü Cafer el-Hazirı, Güneş içirı dışmerkezli küre ve episikl'den (epicycle/ 
.>.:_,.ı:ill dl.l.9)299 farklı bir felek tablosu ortaya koymuştur. Onun çizdiği bu tabloya 

göre, hareketlerinde farklılık mevcut olmakla birlikte Güneş'irı dünyadan uzak

lığı her zaman aynıdır ve dolayısıyla güney ve kuzey kesimleri sıcaklık ve so
ğuk yönünden eşittirler. 

Hirıtliler, ekinoks gününü kendi almanaklanna (ziyc) göre hesaplarken, yan

lışlıkla onun ezeli ve kadim olduğunu ileri sürmektedirler. Halbuki diğer alma

naklara göre ekinoks günü ayTıl zamanda nevruz ve büyük bayram günüdür. 

Onlar (yani Hintliler) bugünün ilk saatinde güneşe secde eder, ölmüşlerinin 

298 Hatt-ı istiva'daki "istiva" kelimesi eşit seviye, muaddil en-nehar'daki "muaddil" de mu

tedil anlamında düşünülüyor olmalıydı. 

299 Eksantrik daire üzerinde yer alan ve gezegenin üzerinde dolandığı küçük daire. 
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ruhlan için mutluluk ve bahtiyarlık temenni ederler. Günün ortasında tekrar 
güneşe secde edip, yeniden diriliş ve ahiret için dua ederler. Günün sonunda 
ise bir kez daha güneşe secde edip, kendilerine sağlık ve mutluluk dilerler. Bir

birlerine değerli kolyeler ve evcil hayvanlar hediye ederler. İddialanna göre bu

gün esen rüzgarlar, insanlara çok faydası dokunan ruhani varlıklarmış; cennette 
ve cehennemdeki insanlar birbirlerine sevgi ile bakar; karanlık ve aydınlık bir
birine eşit olurmuş. Aynca (Hintliler) ekinoks gününde kutsal yerlerde ateş ya
karlar. Yine bugün uykudan uyandıktan soma hiç kirm;eyle bir şey konuşma

dan sırt üstü yatıp bir söğüt dalı yakarak tütsülenmeyi uğurlu sayarlar. (Güya) 

bu, insanı tüm acılardan uzak tutarmış. Eğer kör ocak bir erkek bu gece Suha300 
yıldızına bakar, arkasından da hanımıyla yatarsa, çocuk sahibi olurmuş. 

Muhammed b. Mityar,301 bugün öğleden sonraki bir saatte her şeyin gölge

sinin normalinin yansı kadar olduğunu iddia etmektedir. Fakat bu genel de
ğil, özel bir durumdur ve yalnızca enlemi 2 7 derece civannda olan yerler için 
geçerlidir. 

Mısırlılar bugün timsahın tehlikeli olduğunu kabul eder ve onu iri bir 

su kertenkelesi olarak düşünürler. Bilindiği gibi timsah, diğer nehirlerdeki 
"sakankur"lardan (alıgator?) farklı olarak Nil'e özgü zararlı bir hayvandır.302 Ri
vayete göre Mısır'm Fustat dağında o civar için bir tılsım varmış ve timsah bu 

tılsımın çevresinde kimseye zarar veremezmiş. Hatta o bölgeniıı smırlanndan 

içeri girerse sırt üstü ters çevrilir ve çocuklar onunla oynaşırlarmış ve bu du
rum bölge sının dışına çıkana kadar böyle devam eder, soma yüzüstü döner 
ve kaptığı şeyle suya gidermiş. Ama söylediklerine göre (şimdilerde) bu tılsım 

bozulmuş ve gücünü kaybetmiş. 

1 8. gün: Ayaz (Democritus ve Mısırhlar); 

1 9 .  gün: Yıldız (Hipparchus); sabah saatlerinde rüzgar ve soğuk (Mısırlı
lar); 

20, 2 1 .  gün: Yıldız (Caesar ve Eudoxus); 

300 Süha: ülker takımyılclı7'Jlda yer alan yıldızlardan bilinin adıdır. 
301 Muruımmed b. Mityar el-Isfahanı, Vlll. Yüzyılda yaşamış ve eski Pehleviceden Arap

çaya tercümeler yapmış bilim adamı. 

302 Biruni, muhtemelen timsahın anavatanının Nil nehri kabul edilmesi sebebiyle böyle bir 
ifade kullanmıştır. Timsah Arapça bir kelimedir, Türkler ise timsah için "alavan" keli
mesini kullanırlardı. 



EBÜ REYHAN EL-BİRÜNİ 263 

22.  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

23. gün: Yıldız (Caesar) ; yağmur (Hipparchus); 

24. gün: Yağmur ve çisenti (Callippus, Euctemon ve Philippus); fırtına (Hip

parchus) ; şimşek ve fırtına (Mısırlılar) . Bugün bereketli. rüzgarlar estiği için ço

cuklann sün..rıet edilmesinin hayırlı olacağı söylenir. 

25. gün: Yıldız (Eudoxus); fırtına (Meton, Conon ve Mısırlılar); 

26. gün: Yağmur ve sulusepken (Callippus); rüzgar (Mısırlılar); 

27. gün: Yağmur (Callippus, Eudoxus ve Meton); 

Ayın kalan günleriyle ilgili bir şey belirtilmemiş. Sinan'a göre ayın 30. günü 
şiddetli bir fırtına var. Allah daha iyi bilir. 

Nisan 
1 .  gün: Yağmur (Callippus, Euctemon, Meton ve Metrodorus); 

2. gün : Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

3. gün: Rüzgar (Eudoxus); yağmur (Mısırlılar ve Conon'a göre); 

4. gün: Rüzgar günbatısı veya kıbleden esecek; soğuklar azalacak. Sinan, 
bunun genelde doğru olduğunu belirtir; 

5 .  gün: Rüzgar kıbleden ve değişik yönlerden esecek (Hipparchus); 

6. gün: Fırtına (Hipparchus ve Dositheus). Sinan da bunu doğrular; 

7. gün Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

8. gün: Yağmur (Eudoxus); kıble (Mısırlılar); 

9. gün: Yağmur (Hipparchus) ; rüzgar (Mısırlılar) ; 

10.  gün: Rüzgar (Euctemon ve Philippus); yağmur (Hipparchus ve Mısırlı-
lar) . Bugünün yağmurlu olduğu Sinan'ın tecrübesiyle sabittir; 

1 1 .  gün: Günbatısı ve çisenti (Eudoxus); 

1 2 .  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş; 

1 3 .  gün: Yağmur (Caesar ve Dositheus); 

14. gün: Kıble, yağmur, şimşek ve çisenti (Mısırlılar). Sinan da genellikle 
böyle olduğunu söyler; 

1 5 .  gün: Yağmur ve soğuk (Euctemon ve Eudoxus) ; rüzgar (Mısırlılar); 
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16.  gün: Günbatısı (Euctemon ve Philippus); soğuklar azalacak (Metrodo
rus); 

1 7. gün: Günbatısı ve yağmur (Eudoxus ve Caesar); soğuklar azalacak (Co-
non ve Mısırlılılara göre) ; 

18.  gün: Rüzgar ve çisenti (Mısırlılar); 

19.  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş; 

20. gün: Rüzgar, kıble veya başka bir şey; hava sakirı (Ptoleme); 

2 1 .  gün: Kıble soğuklan (Hipparchus) . Sinan da genellikle bunu doğrular; 
bugün sular artmaya başlar; 

22. gün: Yağmur (Eudoxus); ayaz (Caesar ve Mısırlılar) . Denizde seyreden 
gemiler içirı tehlikeli gün; 

23. gün: Rüzgar kıble yönünden esecek; yağmur (Mısırlılar) Halk, Deyr el
Eyyub'da (Suriye'de) festival düzenler. Ebü Yahya b. Kunase303 Ülker takımyıldı
zının kırk gün görünmediğini ve bu festivalirı tekrar görünmesi münasebetiyle 
düzenlendiğini söylemektedir. Suriyeliler bu festivali yıldızın görünmesinden 
on beş gün önce başlatırlar; çünkü acelecidirler. Festival yedi gün sürer. Ondan 
sonra Busra304 festivaline kadar 70 gün sayarlar. Belli yerlerde değişik festivaller 
düzenlenmesi sayesinde ticaret gelişir; halk yapılan alış verişlerle zenginleşir. 

24. gün: Soğuklar belli aralıklarla azalmaya başlar (Callippus ve Metrodo
rus); fırtına (Democritus); rüzgar kıble yönünden veya ona yakın bir yönden 
esecek; yağmur (Mısırlılar); Fırat'ın sulan kabarmaya başlar; 

25.  gün: Çisenti ve yağmur (Eudoxus ve Mısırlılar); 

26. gün: Yağmur ve soğuklar biraz kınlacak (Callippus ve Euctemon); fır
tına ve günbatısı (Mısırlılar); 

27. gün: Çiğ ve rutubet (Caesar); rüzgar (Mısırlılar); 

28. gün: Rüzgar (Mısırlılar); yağmur (Eudoxus). Sinan, tecrübelerine daya
nak bugünün yağmurlu olduğunu belirtir. Kimilerine göre bugün rüzgar gü
ney yönünden eser; dalgalar ve nehirler yükselmeye başlar. Bu, sulann yüksel-

303 Küfe'de dünyaya gelmiş olan El-Kunase, meşhur "Kitabu'l Enva"mn yazandır. 

304 Busra veya Busri. Ikı Busra vardır. Biri Suriye'de Havran bölgesinde Şam'a bağlı bir ka

sabadır. Halid b .  Velid tarafından Hicrt 13 yılında fethedilmiştir. lkıncisi, Ckbera ya

kınlannda Bağdat'a bağlı bir köyün adıdır. (Mücem, J/523) 
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mesi sebebiyledir, ama her denizde ve nehirde böyle olacağı anlamına gelmez. 

Aksine genellikle birbirinden farklı durumlar arz ederler. Mesela Dicle, Fırat ve 
diğer nehirlerde sular azken, Ceyhun'da su seviyesi yüksektir. Bunun sebebi 

Dicle ve Fırat gibi nehirlerin su "kaynaklannın daha soğuk bölgelerde olması

dır. Bu yüzden buralarda su yazın bol, kışın azdır. Nehirler sularını genellikle 

kaynaklardan aldıklan için, o "kaynaklann bulunduklan dağlardaki hava duru
muna göre sular azalır veya çoğalır. Bilindiği gibi çiğ düşmesi kış aylannda ve 

ilkbahann ilk günlerinde diğer zamanlara göre daha sık yaşanır ve bu dönemde 

söz konusu yerler kuzey rüzganna ve şiddetli soğuğa açık olduğu için sular do

nar. Havalar ısınıp da "karlar eriyince Ceyhun'un sulan kabanr. 

Dicle ve Fırat'a gelince, onlann su kaynaklan kuzeye fazla sokulmamış ol

duklanndan, sulan kışın ve ilkbaharda boldur. Bu nehirlere çiğ düştüğü için, 

su "kaynaklannın bir kısmı bahann ilk günlerinde donmuş olabilir. 

Nil'de de Dicle ve Fırat'ta su seviyesi düşükken bol su vardır. Çünkü Nil'in 
su kaynağı, söylendiğine göre, Habeşistan'ın Asuan şehrinin ötesinde, güneyde 

yer alan Cebel el-Kamer (Ay Dağı)dır ve suyunu ekvator veya ekvatorun güne

yindeki bölgelerden alır. Ancak, daha önce belirttiğimiz gibi, buralar meskun 
yerler olmadığından, bu durum biraz şüpheli gözüküyor. Öncelikle burada rutu

betten kaynaklanan donma olayı kesinlikle yoktur. Yine de eğer Nil'in bol suyu 

çiğ düşmesinden kaynaklanıyorsa, onun düştüğü yerde uzun süre kalmadığı ve 

doğrudan Nil'e aktığı muhakkak. Yok eğer nehrL.rı. sulan "kaynaklardan geliyorsa, 

bu "kaynaklar kışın çok bol sulu olmalı ki, yaz aylannda Nil'i besleyebilmekte

dir. Çünkü Güneş bize ve baş hizamıza yaklaştıkça, Nil nehrinin doğduğu yer

lerden uzaklaşır ki, oralarda kış olmasının sebebi de budur. 

Kaynaklann sulannın kış aylannda daha bol olmasının sebebine gelince, 

bunun hikmetini Yüce Yaratıcı'nın dağlan yaratırken insanlara sayısız faydalar 

sağlasın diye bu şekilde düşünmüş olmasında aramak gerekir. Sabit bin Kurra, 

sözü edılen eserinde dağların yaratılış sebeplerinden bazılarını açıklamıştır. Deniz 

sularını tuzlu yapmasındaki hikırıeti de bu sebeplerin tamamlayıcı unsurudur. 

Malumdur ki, yazdan ziyade kış aylannda dağlara ovalara düştüğünden 

daha fazla çiğ düşer. Düşen çiğlerin bir kısmı sel sulanyla akar gider, "kalanlarsa 

dağlann içindeki boşluklarda "kalır ve depolanır. Daha sonra da göze dediğimiz 

yerlerden dışan çıkar. Sulann kışın daha fazla olmasının sebebi, onu oluşturan 

maddenin bolluğudur. Eğer bu kuytu yerler veya dağlann içindeki boşluklar 
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temiz ise, oradan çıkan sular tatlıdır; eğer değilse farklı kalite ve özellikler içe

rirler ki, sebeplerini biz bilmiyoruz. 

Gözelerin kaynaması ve suların yukan doğru atılmasının sebebi, suyun gel

diği deponun ondan daha yüksekte bulunmasıdır. Suyun havuzlardaki. fıskiye

lerden yukan atılmasının sebebi de aynıdır. Tabii sebeplerini bilmedikleri pek 

çok şeyi Allah'ın hikmetine havale etmeye bayılan cahil insanlar, bu konuda 

benimle tartışarak, sulann asıl kaynaklanndan uzaklaştıklarında dahi nehirlere 

ve mecralara çıktığını gözleriyle gördüklerini söylediler. Bunlar, yalnızca onla

rın fizik kurallanm bilmediklerini, daha alçakla daha yüksek arasındaki farkı 

idrak edemediklerini göstermektedir. Aslında onlann gördükleri, dağlar arasın

dan bir mil kadar 50-100 zira' arasında yüksekliğe sahip nehirlere akan sular

dır. Halbuki bir çiftçi bu nehirden su almak için kanal açıp da fazla eğim ver

mezse (yani kanal biraz yükseliyorsa) su önce nehir seviyesine gelinceye kadar 

az miktarda akar, daha sonra hızla akmaya başlar. 

Bu konularda tecrübesi olmayan kişi, nehrin tabii olarak ufuk hizasında 

veya biraz daha yüksek meyilde aktığım zanneder ve kanalın da yukan doğru 

akması gerektiğini düşünür Bunlann kalplerindeki şüphe, ancak toprağın se

viyesini ölçüp, ona göre kanal açarak su getirmekte kullandıklan aletleri us

taca kullanmayı öğrenince ortadan kaldmlabilir. Suyun akıp gittiği toprağın se

viyesini ölçtüklerinde, düşündüklerinin aksinin varit olduğunu anlarlar. Bunu 

anlamalanmn bir diğer yolu ise, tabii bilirrıleri adamakıllı öğrenip, suyun bir 

merkeze veya merkeze yakın bir yere doğru nasıl hareket ettiğini kavramalan

dır. Ancak o zaman suyun bir dağın tepesi de olsa istenilen yere çıkanlabilece

ğini, fakat bunun için suyun aşağı doğru yeterli 61çüde yüksek bir yerden bı

rakılması gerektiğini anlayacaklardır. Tabii halindeki bir su, bir aletin fiziki bir 

etkiyle çalışması gibi, a.ncak bir şeyin yardımıyla hareket eder ki, bu şey hava

drr. Orta yerinde aşması mümkün olmayan dağlann yer aldığı kanallarda uy

gulanan teknik budur. 

Bunu bir örnekle açıklayalım. Su hırsızı (�Wı :üJ ...... ) denilen bir alet vardır. 

Bunu suyla doldurup, iki ucunu su seviyeleri aynı hizada olan iki kaba bıra

kalım. Bu alet içindeki su, kaplardan herhangi birine akmadan bir ömür boyu 

durur. Çünkü kapların her i.ltisi de alet içindeki suya eşit mesafededir. Alet için

deki su her iki kaba aynı anda akarrıaz, çünkü aletin içi boşalmış olur. Bazı fi

lozofların kavline göre boşluk diye bir şey yoktur veya kimilerine göre vardır, 
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ama kendini muhafaza eder. Eğer boşluk diye bir şey yoksa, onu yaratmak da 
mümkün değildir; ama bir varlığı varsa, suyu tutmaktadır ve ancak yerini başka 
bir şey aldığı zaman suyun akmasına izin verecektir. Şimdi aletin bir ucunu bi
raz aşağı doğru batınrsak, içindeki şey o tarafa akacaktır. Çünkü uçlardan biri

nin önünü açtığımız için merkeze (yani toprağa) daha yakın olacak ve su aşağı 
doğru akmaya başlayacaktır. Ama bu akma olayı da, seviyesi aşağı çekilen ucun 
bulunduğu kaptaki su miktan öbür kaptaki su seviyesine ulaşıncaya kadar de
vam eder. Böylece tekrar ilk baştaki konuma dönmüş oluruz. Dağlarda olup bi

ten de bundan ibarettir. Kuyulardaki sular da tükeninceye kadar fıskiyelere atıl
maya devam eder. Ancak bazı hallerde kuyudaki sular yakın yerlerden sızıntı 
olarak gelir ki, onların seviyeleri fıskiyelerle aynı olduğu için yukan atılıp çıka
maz. Bunlar, yeraltındaki sulardır ve zemin üstüne çıkıp akması muhtemeldir. 

Arada bir göl veya nehir bulunmadığı hallerde, dağa yakın yerlerdeki sulann 

durumu böyledir. Su kaynağı yüksekte olanlar toprak üstüne atılıp çıkarlar, ama 
aşağıda olanlann böyle bir şansı yoktur. Diyelim suyun rezervuan dağın birkaç 
bin zira' yukansında ise, o su kalelere veya minarelerin tepesine çıkabilir. 

İşittiğime göre bir defasmda Yemen'de bir kuyu açmışlar. Sonra bir kayaya 
ulaşmışlar ve kayanın altında su olduğunu anlamışlar. Suyun debisini ölçmek 
için kayayı bir miktar delmişler ve arkasmdan bir delik açıp suyun fışk1rmasm1 
görmek istemişler. Eğer suyun debisi normal ise işe devam edeceklermiş, fa

kat bakmışlar ki su çok güçlü bir şekilde fışkmyor, Arim seli gibi bir felaketle 
karşılaşmaktan korktuklan için deliği alçı ve balçıkla kapatıp, eski halinde bı

rakmışlar. 

Abraşahr ile Tus arasındaki dağın tepesinde, bir fersah mesahası bulunan ve 

Sebzerüd denilen gölün durumu ise üç şekilde izah edilebilir: 

1 .  Ya göl suyunu daha yüksek bir yerden ve belki de Güneş'in belli bir kıs
mını emip buharlaştırdığı bir mesafeden almakta ve bu yüzden göl aynı sevi

yede kalmaktadır; 

2. Ya suyun kaynağı göl ile aynı seviyede olan bir rezervuardan gelmekte ve 
bu yüzden göl seviyesi rezervuar seviyesinin üzerine çıkamamaktadır; 

3 .  Ya da gölün su kaynaklannın durumu e1-dahac305 ve otomatik beslemeli 
kandil denilen aletin su durumuna benzemektedir. Açıklayalım: Bir sürahi veya 

305 Bu kelimeye elimizdeki. mevcut sözlüklerden hiçbirinde rastlayamadık. Sachau da ke
limenin ne anlama geldiğini çıkartamadığı için olduğu gibi bırakmış. Belki de bir müs-
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yağdanlık alıp ağız kısmının değişik yerlerinden birkaç ince yank açalım. Suyun 

kapta veya yağın kandilde kalması gerektiği miktann seviyesine uygun olarak 

ağız kısmının aşağı tarafında da bir delik açalım. Soma bunlan doldurup süra

hiyi küçük bir leğene ve yağdanlığı kandile baş aşağı dikelim. Su ve yağ delik 

seviyesine gelinceye kadar yanklardan çıkmaya devam eder. Soma su veya yağ 

delik onaya çıkıncaya kadar tüketilmeye başlanınca, sıvı tekrar çıkmaya başla

yacak ve hep aynı seviyede kalacaktır. 

Kimak topraklannda Mankur denilen dağda büyük bir kalkan genişliğindeki. 

tatlı su kuyusunun durumu da bu gölün durumu gibidir. Bu kuyu, ağız kenar

lanna kadar su ile doludur. Bütün bir ordunun su içmesi halinde dahi bir par

mak boyu eksilmez. Bu kuyunun yanında secde eden bir irısanın ayak izi, par

maklanyla beraber aya izi ve dizkapaklanrnn izi, aynca bir çocuğun ayak izi ve 

bir eşeğin tırnak izi vardır. Oğuz Türkleri bunlan görünce secde ederler.306 

Bamyan dağının tepesinde bir mile bir mil büyüklüğündeki göl de böyledir. 

Dağın eteğindeki. köy suyunu bu gölden alır. Köylüler suyu açtıklan küçük bir 

delikten ihtiyaçlan kadar alırlar ve deliği asla büyültmezler. 

Bazen bir ovada suyunu yüksek bir rezervuardan alan bir kaynağın fışkır

dığını görürüz. Eğer su fışkıran gözeyi herhangi bir şeyle sıkıca kapatıp, daha 

soma açarsanız su yine fışkırmaya başlar. El-Ceyha.rıI'nin anlattığına göre Buhara 

ile El-Karyetü'l-Hadise307 (Yeni.kent) arasında define arayıcılann kazılar yaptı.k

lan bir tepe vardır. [Bir defasında] yine kazı yaparlarken birden bir su fışkırmış. 

Suyu bir türlü zaptedememişler ve o günden beri akar dururmuş. 

tensih hatasıdır. Rusça ve Özbekçe çevi:r'Jerinde bu kelimenin olmaması da bu ihti
mali kuvvetlendirmektedir. 

306 Bu olaydan Zekeriya Kanirıi de bahsetmekte ve Guzlan doğrudan Hıristiyan olarak 
göstermektedir. Oğuz Turklerin bu izlere tapmalannın sebebi, anlatıldığına göre, onu 
Isa'nın Mısır'a kaçışı sırasında bıraktığı izler olarak kabul etmeleridir. Kimaklar, o sı
ralar Karluklann kuzeyinde, Slavyan, Guz ve Kırgızlann ortasında yaşadıklanna göre, 
burada sözü edilen Oğuz TUrkleri ya Kimak ülkesine ticaret amacıyla giden veya gö
çebe olarak oradan geçen kişiler olmalı. 

307 El-Kar;erl!'l-Hadise: Savr§.n'ın alt tarafında, halicden iki günlük ve nehirden (Seyhun) 
bir fersah uzaklıkta, Türklerin Yeni.kent (Yengikent) , Araplann el-Karyetü'l-Hadise, Fars
lann Dih-i Nev dedikleri yer. Şimdiki Cenkent harabeleridir. Oğuz hükumdarlan kış 
aylannı burada geçirirlerdi. Sulh zamanlamıda hububat Maveraürınehr'den Yenikent'e 
Seyhun yoluyla aşağı indirilerek ihraç edilirdi. 
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Eğer buna şaşırdıysanız, El-Mihrecan308 yakınındaki Faylavan denilen yer

deki olaya da şaşıracaksınız. Orada dağın içine doğru oyulmuş kemer gibi bir 
şey var. Tepesinden sürekli su damlar. Hava soğuduğunda bu su donar ve yere 

kadar buz halinde asılı kalır. El-Mihrecan halkından dınlediğime göre kendileri 

bazen kazma ile kemeri eşiyor, kazma vurdukları yer kuruyor, fakat su miktarı 

artmıyormuş. Demek ki, her seferinde suda bir fazlalaşma olmuyorsa, onu ol
duğu gibi bırakmak gerekiyor. 

El-Ceyharu'nin Kitab el-Mesd!ih ve'l-memdlih adlı eserinde naklettiği başka bir 

şey bundan dalıa da enteresandır. Anlattığına göre Kayravan Camii'nde ne tür 

madenden yapıldığı bilinmeyen iki sütun varmış. Söylendiğine göre her Cuma 
günü gün doğmadan önce bu sütunlardan su damlarmış. Bunun yalnızca Cuma 

günleri olması dikkat çekicidir. Eğer haftanın herhangi gününde olmuş olsaydı, 

bunu Ay'ın Güneş'in yörüngesinde belli bir yerde bulunmasına veya benzeri bir 

duruma hamletmek mümkündü. Ama bunun yalnızca Cuma günleri olması, 

böyle bir yoruma imkan tanımamaktadır. Rivayete göre Rum imparatoru bu sü

tunları satın almak için adamlar göndermiş. Bunlar "Camilerinde iki kaya par

çasının durmasındansa, Müslümanların onun parasından faydalanmalan daha 

iyidir" demişler; fakat Kayravan halkı teklifi reddetmiş ve "Biz, onlann Allah'ın 
evinden şeytanın evine götürülmesine izin vermeyiz" cevabını vermişler. 

Daha da enteresanı, Kayravan'daki kendi kendine hareket eden sütunun du

rumudur. Çünkü bu sütun bir tarafa doğru yatmakta, insanlar sütunun yattığı 

sırada altına bir şeyler koymakta, fakat sütun tekrar doğrulduğunda o koydu
ğunuz şeyi. çıkarmanız mümkün olmamaktadır. Eğer bir cam eşya koyarsanız 

onun kınlrna sesini duyabilmektesiniz. Bu sütunun insan eliyle yapılmış bir eser 

olduğu muhakkak Sütunun bulunduğu yer de bunu göstermektedir. 

Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. 

29. gün: Ayaz (Caesar); rüzgar veya rutubet ve yağmur (Mısırlılar); 

30. gün: Fırtına (MıS1flılar); rüzgar, çiğ, rutubet ve çisenti (Callippus ve 

Euctemon) . 

Ayar (Mayıs) 

1 .  gün: Çisenti (Mısırlılar); 

308 Mihrecan: Taberistan ovasında bir köyün adı. 
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2 .  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

3 .  gün: Rüzgar, çisenti, çiğ, rutubet ve şimşek (Mısırlılar); 

4. gün: Yağmur (Eudoxus); çisenti (Mısırlılar); 

5. gün: Yağmur (Dositheus). Sinan da genellikle bugün yağmur yağdığını 
ve şiddetli bir fırtına çıkuğını belirtir; 

6 .  gün: Rüzgar (Mısırlılar); yağmur (Eudoxus); çisenti ve fırtına. 

(Burada metnin bir kısmı düşmüş) 

Bazı irısanlar yağmur mevsimirıin bugün başlayacağını düşünürler. Eğer 

Güneş Aslan burcunun 20. derecesinde ise yağmur mevsimi girmiş demektir. 
Ama daha önce izah ettiğırniz gibi, yağmur mevsimi, eğer Güneş Saratan bur

cuna girmek üzere ise başlamaktadır. 

7. gün: Rüzgar (Mısırlılar). Sinan, eğer sabahın erken saatlerinde hava bu-
lutluysa bugün genellikle yağmur yağdığını belirtir; 

8. gün: Sağnak yağış (Eudoxus ve Dositheus); yağmur (Mısırlılar); 

9. gün: Yağmur (Mısırlılar); 

10 .  gün: Fırtına ve rüzgar (Callippus ve Euctemon); yağmur (Mısırlılar); 

1 1 .  gün: Fırtına (Dositheus) . Sinan da bunu doğrular; 

12.  gün: Fırtına (Eudoxus, Metrodorus ve Hipparchus); yağmur (Caesar) ; 

günbatısı (Mı:,ı.rlılar). irısanlar bugün ve ertesi gün meyveleri don vurma tehli
kesirıin olmadığını söylerlerse de, bu, belki belli bir bölge için geçerlidir, ama 

umuma teşmil edilemez. 

13.  gün: Yağmur (Eudoxus); yıldız ve ayaz (Mısırlılar) ; 

14. gün: Fırtına (Callippus, Euctemon ve Mısırlılar) ; 

15 .  gün: Yağmur (Caesar) ; 

16.  gün: Fırtına (Caesar); insanlar bugün sam yellerinin esmeye başlayaca-

ğını söylerler; 

17 .  gün: Kıble veya günbatısı ve yağıııur (Hipparchus ve MlSlrlılar); 

18 .  gün: Fırtına (Eudoxus); yağmur ve şimşek (Mısırlılar); 

19.  gün: Fırtına ve çisenti (Hipparchus ve Mısırlılar); 

20. gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. 
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2 1 .  gün: Fırtına ( Caesar); kıble (Dositheus); günbatısı (Mısırlılar); 

22, 23. gün: Bu iki günle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

2 7 1  

24. gün: Fırtına (Callippus, Euctemon ve Philippus); rüzgar (Mısırlılar); 

25. gün: Fırtına (Euctemon, Philippus ve Hipparchus); 

26. gün: Fırtına (Callippus ve Euctemon); yıldız soğuklan (Mısırlılar); 

27. gün: Çiğ ve rutubet (Callippus ve Euctemon); fırtına (Mısırlılar) ;  

28 .  gün: Yağmur (Metrodorus ve  Mısırlılar) ; 

29. gün: Rüzgar kıble ve günbatımı yönünden esecek (Hipparchus); 

30. gün: Kıble (Caesar) ; 

3 1 .  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilınemiş. 

Haziran 
1 .  gün: Çiğ ve rutubet (Eudoxus ve Dositheus); günbatımı (Mısırlılar); 

2. gün: Günbatımı (Mısırlılar); 

3. gün: Rüzgar ve çisenti (Mısırlılar) ve şimşek; 

4. gün: Yağmur (Caesar); 

S. gün: Çisenti (Mısırlılar) .  Sinan da bunu doğrular; 

6, 7, 8. gün: Bugünlerle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

9. gün: Günbatımı ve şimşek (Mısırlılar); 

10, 1 1 , 12 .  gün: Bu günlerle ilgili bir şey belirtilmemiş. 1 1 .  gün halifenin 

nevruzudur. Bugün halk birbirine su serper, toprakla oynaşır ve başka eğlen

celer tertipler ki, bunlar meşhurdur. 

12 .  gün: Sinan, hava durumunda belirgin bir değişikliğin başladığım be-

lirtmektedir; 

13. gün: Günbansı ve çisenti (Mısırlılar) ;  

1 4 .  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş; 

15 .  gün: Çisenti (Mısırlılar); 

16. gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilınemiş. insanlar bugün suyun toprağa 

yürüdüğünü, Nil nehrinin sulanmn yükselıneye başladığım söylerler. Daha önce 
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belirttiğimiz gibi, bunun sebebi bu nehirlerin kaynaklannın farklılığı ve başka 

sebeplerdir. Özellikle Nil'in durumu diğer nehirlerden tamamıyla farklıdır. 

Eklıyılda bugün ve normal y'1lda 17 .  gün Araplann ve Acemlerin bayram ola

rak kutladıklan Büyük Doluluk (Plenitudo Maxima) (p':ll �')U...':ll) günüdür. Ona 
Mı.rtn (l.1;u,1 .. ) derler. Anlamı Güneş'in tam dolu olması hah demektir ki, yaz dö

nencesidir. O gün aydınlık karanlığa baskın çıkar; ve Muhammed b. Mityar'ın 
dediği gibi Güneş ışü<lan kuyulara düşer. Fakat bu, enlemi büyük eğime teka

bül eden ülkelerde ve Güneş'in evcine ulaştığı yerlerde mümkündür. 

Hayavaniyye309 mezhebinden olanlar bugün Güneş'in gökyüzünün orta
sında soluklandığını, ruhların aşın sıcakta (�iyJI) birbirleriyle tanıştıklannı 
iddia ederler. Yine bugün kızgın Güneş'e bakmanın, aç karnına nar yemenin 

uğur getireceği söylenir. Güya Hippocrates demiş ki, "kim bugün aç kamına 

nar yerse yıldızı parlar ve kırk gün bahtı açık olur!" Yine rivayete göre Hanna el
Hindi, Kisra Eberviz'e [Perviz] nar ağacının altında uyumanın insanı kötü has
talıktan ve cin tasallutundan koruduğunu söylemiş. Keza bugün sol tarafından 

kalkmak ve zaferanla tütsülenmek de uğurlu sayılır. 

1 7 .  gün: Fırtına (Dositheus); sıcaklık (Mısırlılar); 

18. gün: Günbatısı ve sıcaklık (Mısırlılar); 

19 .  gün: Yağmur (Mısırlılar) ; 

20. gün: Günbatısı, yağmur ve şimşek (Mısırlılar) ; 

2 1 .  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilınemiş. 

22.  gün: Fırtına (Democritus); 

23. gün: Kıble veya yıldız (Hipparchus); 

24. gün: Bugünle ilgili bir şey belırtilmemiş. İnsanlar bugün elli bir gün de-
vam edecek sam yellerinin başlayacağını söylerler. 

25.  gün: Günbatısı ve sıcaklık (Mısırlılar); 

26.  gün: Günbatısı (Democritus ve Mısırlılar); 

27. gün: Bugünle ilgili bir şey belirtiLınemiş. 

28. gün: Fırtına (Eudoxus); günbatısı, kıble ve yağmur (Democritus); daha 

sorıra yedi gün boyunca nızgar yıldızdan esecek; 

309 Hayavaniler: Bu mezhep hakkında hiçbir bilgiye rastlayamadık. Muhtemelen bu mez
hep konuyla ilgili kitaplarda başka bir isimle geçmektedır. 
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29. gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş İnsanlar, tecrübeli kişilere göre 
bugün çiğ düşeceğini söylerler ve Nil'in sulanmn yükselmesi halinde bolluk, 
aksi halde kıthk olacağını ileri sürerler; 

30: Rüzgar (Mısırlılar) ve ılıman hava; 

3 1 .  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

Temmuz 
l ,  2 gün: Bu iki günle ilgili bir şey belirtilmemiş. 

3. gün: Rüzgar kıble yönünden esecek; sıcaklık (Caesar ve Mısırlılar); 

4. gün: Rüzgar (Mısırlılar); muhtemelen bu ülkede hava yağmurlu; 

5. gün: Rüzgar kıble yönünden esecek ( Callippus, Metrodorus ve Hipparc
hus); günbatısı ve şimşek (Mısırlılar); 

6. gün: Rüzgar kıble yönünden (Callippus ve Metrodorus); günbatısı ve 
şimşek (Mısırlılar); 

7. gün: Fırtına (Ptoleme); Sinan'a göre hava sürekli değişecek; 

8. gün: Çiğ ve rutubet310 (Meton'a ve kendi ülkesinin şartlarına göre); 

9 .  gün: Çiğ (Euctemon ve Philippus); aralıksız günbatısı (Mısırlılar); 

10 .  gün: Boğuk hava (Mısırlılar); bugün 25 gün devam edecek olan Busra 
panayın kurulur; Emevller devrinde bu panayır 30-40 kadar devam ederdi; 

1 1 .  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş; 

1 2 .  gün: Günbatısı (Metrodorus); rüzgar (Mısırlılar); 

13 .  gün: Hafif rüzgar (Hipparchus); Sinan'a göre hava sürekli değişecek; 

14. gün: Boğucu hava ( Caesar); Rüzgar yıldız yönünden esmeye başlayacak 
(Hipparchus); sıcaklık (Mısırlılar); 

15 .  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş 

3 1 0  Bazı okuyucular Temmuz ay1nda "çiğ" kelimesini garip karşılayabilirler; ama bunlann 
bundan en az 1 000 yıl önceki hava tahminleri olduğunu ve her meteoroloji uzmanının 

o günün imkanlanyla kendi ülkesinin hava durumunu belirlemeye çalıştığını unutma

mak gerekir Türkiye'deki bir okuyucunun Temmuz ayında çiğ düşmesini garip karşı
laması son derece normal; ancak, bizler atalarımızdan Temmuz ortasında kar yağdığı 
şeklindeki rivayetleri dinlemişizdir. 
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16 .  gün: Yağmurlu ülkelerde düzenli yağmur (Ptoleme); yağmur ve kasırga 

(Democritus) ; sağnak yağmur; 

17.  gün: Rutubet ve sıcaklık (Dositheus ve Mısırlılar); 

18. gün: Meltem rüzgarlannın başlaması (Hipparchus); köylülerin, deniz

cilerin ve tecrübeli kişilerin ortak kanaatine göre, bugün yedi gün ardı ardına 

devam edecek ve ayın 24. 'de bitecek olan en sıcak günlerin (Bahar günleri ı"y\ 
.J..J"'-4ll) ilk günüdür. Bugünlerin her birine göre yaz ve kış aylan ve kısmen ilk

bahar aylan için bir takım hükümler yürütürler. Bu değişiklikler, genellikle ak

şamlan ve sabahlan olur. İnsanlara göre bu günler, o yıl içinde tehlikeli hastalık

lar konusunda buhran günleri mesabesindedir. Günlerin getirdiği değişikliklere 

bakarak mutlu veya mutsuz olacaklan konusunda fikir yürütürler. Bahür (.Jp.\.ı) 
ve buhran (ul.J"'-!) kelimeleri Rumca ve Süryanicede hükümdarlann hükümleri 

anlamında gelen sözcükten türemiştir. Bir başka görüşe göre buhran, Arapça 

bahr (deniz) kelimesinden türemiştir. Çünkü hasta bir insanın durumu, med

cezir halindeki denizin durumu gibidir. Muhtemelen de doğrusu budur; çünkü 

med ve cezir olayında Ay'ın şekilleri, dolanım ve evrelerinin tesiri vardır. Ör

neğin Ay tam dolanım (JS.ll ö.J_,.ı) sırasında, ufukta doğuş ve batış noktalan ara

sında hareket halindeyken med olayı gerçekleşir. Cezir ise, Ay'ın gündüz ve gece 

meridyenine ulaştığında gerçekleşir. Bu da Ay'ın yörüngesinde belli bir nokta

sından başlayıp aynı noktaya tekrar dönüşüne veya Güneş'ten o noktaya dö

nüşüne kadar olan zaman demektir. Karnen ayın birinci yanınında med olayı 

güçlü, ikinci yanınında zayıftır. Güneş'in de bu konuda etkisi vardır. 

Bu konuda Batı Denizi hakkında anlatılanlar hayli ilginç. Söylendiğine göre 

Endülüs'te Güneş'in batımından itibaren med olayı başlar, deniz bir saatte 5-6 fer

sah karaya yürür, sonra cezir başlarmış. Ve bu olay hep bu zamanda olurmuş. 

18. günün akşamı ufuk bulutla kaplanır ve insanlar I. Tişrtn'in başlangıcında 

soğuk ve yağmur beklerler. Eğer bu olay o gün gece yansı olursa, yağmur ve 

soğuklann I .  Tişrtn'in ortasında, sabaha doğru olursa aynı ayın sonunda baş

layacağı var sayılırmış. Eğer gündüz vakti de ufukta bulut görürseniz aynı şey 

geçerlidir; fakat hava değişiklikleri geceleri daha nettir. Keza göğün dört bir yö

nünden herhangi biri.nde bulut gördüğünüzde de I. Tişrtn'de zi.kredilen olay

lar vukü bulacaktır. 
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Kitabımızın başında da belirttiğimiz gibi (Hıristiyanlar) geceleri gündüzler

den soma nazar-ı itibara alırlar.31 1  Geceyi gündüzden önce görenler ise [yani 
Araplar] bu ayın 18. gününü 19.  gün kabul eder; dolayısıyla "sıcak günlerin" 

birinci gününü ayın 19'ndan başlaup, 25. gün sona erdirirler. 

Bu yedi günden birincisi I .  Tişnn'in, ikincisi Il. Tişnn'in, üçüncüsü Kanun'ul
evvel'in vs. vs. ve yedinci günü Nisan'ın nasıl geçeceğini gösterirmiş. Tecrübeli 
gözlemciler bahür günleri başlamadan önce bir levha üzerine çeşitli bitki ve 

hububat tohurnlanndan ekilmesini; sıcak günlerin sonuncusu olan 25 Tem

muza gelindiğınde yıldızların doğup battığı zaman dışanda bir yere, gökyü

zünü görmesini engellemeyecek şekilde açık bir alana bırakılmasını söylerler. 
[Güya] büyüyen tüm tohumlar o yıl saram, büyümeyenler yeşil kalırmış. Mı

sırlılar böyle yaparlarmış. 

Tecrübe ehli bu sıcak günlerin yardımıyla o yıl neler olacağını öğrenmek 
amacıyla daha bir sürü hünerler sergilerler. Hatta bir takım büyü ve tılsımlar 
da yaparlar. Örneğin, güya on iki değişik zeytin ağacından alınan yapraklann 

her biri üzerine Süryam aylanndan birinin adını yazar, sonra sözünü ettiğimiz 

gece anlan nemli bir yere koyarsanız ve yapraklardan herhangi biri kurursa, bu, 

onun üzerine yazılmış olan ayın kurak geçeceğini gösterirmiş! 

Kimilerine göre ise yılın çok veya az yağmurlu olup olmayacağını öğrenmek 

için çevresinde çiğ, rüzgar ve çisentiyi engelleyecek hiçbir şey bulunmayan düz 

bir araziye çıkılmalı, iki zira'312 boyunda pamuklu bir elbise alıp tartılmalı ve 

3 1 1  Bkz. s. 

312  Zira': islam ülkelerinde kullanılan oldukça değişik uzunluk olçüsü birimi. Mısır'da 

Ravda adasından 861 yılında kullanılan zira' genelde ölçü olarak alınmıştır. 1927'de 

Fransızlann yapuğı tespite göre bir zira 54,04 crn.dir ki, Abbasilerde "zira' esved" de

nilen bir dirsek uzunluğudur. İslam ülkelerinde kullanılan farklı zira'lar şunlardır: 

Türkiye: 65 cm. (İstanbul zıra'.sı: 64,4 cm); 

Babür Imparatorluğu'nda: 8 1 ,28 cm. (Ekber zamanında, 83,31 cmJ, 

Mısır.da: Haşimi zira': 66,5 cm; 
Kahire'de: (Ortaçağ): 58, 18 cm; 

Şam: 63, 036 cm; 

Halep: 67,9 cm; 

Trablus: 64 cm.; 
Kudüs: 64,77 cm.; 
Irak: (Bağdat ve Basra) 82, 9 cm: Hürmüz zira'.sı: 66 cm; XIX. Yüzyılda: 80,26 cm.; 
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kaç gram olduğu akılda tutulmalı; soma arazi üzerine yayılıp o gecenin ilk dört 
saati boyunca orada bırakılmalı; dört saat sonra tekrar tartılmalıymış. Eğer ağır
lığı öncekinden fazla ise, her bir miskal,313 o günün zikrettiğimiz sıcak günlerin 
işaret ettiği ayın bir gününün yağmurlu geçeceğini gösterirmiş. 

Bu günler yani bahür günleri Aky:ıldız'ın (�I ı..,..ılS veya ..J�ı �Wı '-#�)314 
[kelb el-cebbar veya eş-şı'ra el-Yamaniyye el-abür] doğuş zamanıdır. Hippoc
rates, mevsimlerle ilgili kitabında, 20 gün bu yıldızın doğuşundan önce, yirmi 

gün de doğuşundan sonra sıcaklık veren ilaç alınmasını ve hacamat yaptınima
sını mahzurlu bulmaktadır. Çünkü bu günler yazın en sıcak ve en boğucu gün
leri olduğu için, tüm rutubeti alır götürür. Bununla birlikte Hippocrates, aşın 
dozda olmamak şartıyla bu tür ilaçlann alınmasını fazla mahzurlu bulmamak
tadır. Arkasından sonbahar gelip de soğuk ve kuru günler başlayınca, tabii sı
caklığın düşüp düşmeyeceğinden emin olamazsınız. 

XIX. Yüzyılda genel olarak kullanılan zira'-i belediye 58, 26 cm.'dir. 
3 13 Miskal: Dirhemin, bir tam yedi bölü üçü ağırlığında altın ağırlık ölçü birimi. 

İslarril bir terim olarak, zekat ve sadaka-i fıtır vermek, kurban kesmek için ge
rekli olan zenginliğin belirlenmesinde kullanılan bir ağırlık birimidir. $er'i: ve 
örfi olmak üzere ikiye aynlır. $er'i: miskal, Hz. Peygamber zamanında kullanı
lan miskal; örfi miskal de her ülkenin kendine ait miskali demektir. $er'i: mis
kal 20; örfi miskal 24 kırattır. Bir kırat, kapçığı ve iki tarafından kılçığı temiz
lenmiş orta boyda beş arpa tanesinin ağırlığına eşittir. Buna göre şer'l bir miskal 
20 x 5 = 100; örfi miskal 24 x 5 = 1 20 arpa ağırlığında olur. Bugünkü ağır
lık ölçüsüyle şer'i: bir miskal yaklaşık 4.009; örfi bir miskal de 4.8105 gram
dır. Zekat ve sadaka-i fıtır vermek ve kurban kesmek için lazım olan zengin
liğin belirlenmesinde şer'i: miskal esas alınır (İbn Abidin, II, s. 39) 

3 14 Eş-şı'ra el-yemaniyye el-ahar: Güneş büyükluğünde olmasına rağmen ondan ;:ıtuz misli 
daha az ışık veren ve bize en yakın olan yıldızlardan biridir. Güney yanmküresinde yer 
alan sabit yıldızlardandır ve Yemaniyye adı da Yemen taraflanndan doğmasından do
layı veri.imiştir. Bazı Arap astronomi kitaplannda yalnızca "en-necm el-yemani'' (Yemen 
yıldızı) olarak da geçer. Bazı araştırmacılar sabahlan Güneş'ten önce doğan bu yıldızın 
geç taş devrinde dahi bilindiğini ve bazı halklann onu kutsal saydıklanm belirtmekte
dirler. Araplar ve bazı Yemenlı kabileler Islamdan önce bu yıldızı mevsimlerin zama
nını tespit etmede kullanıyorlardı. "Abür" kelimesinin sonuna getirilmesinin sebebi ola

rak ise, Eş-Şfra el-Yerrıan1yye ve Eş-Şfra eş-Şamiyye'nin birbirine çok yakın mesafede 
olduklan, fakat daha sonra aralannda geçimsizlik çıkıp, eş-Şı'r el-Yemaniyye'nin arka
daşını terk ederek nehri geçtiği ve bu yüzden "ahür" yani "nehri geçen Yemen yıldızı" 
adı verildiği söylenir. 
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Fiziki bilimlerde tecrübesi olmayanlar ve meteoroloji olaylan hakkında bil

gisi bulunmayanlar, bizim sözünü ettiğimiz etkinin bu yıldızın varlığından, 
onun doğuşu ve hareketinden kaynaklandığını zannetmekte; bazılan da hava 

durumunun bu yıldızın büyüklüğünden kaynaklandığı zannına kapılmakta

dırlar. Dolayısıyla onun özel konumunu açıklığa kavuşturup, doğuş zamanını 

belirlememiz gerekir. 

Hıristiyan yazar Ali b. Ali, en sıcak günlerin ilkinin, bu günlerin yıldızın yer 

değiştirmesine bağlı olarak oynadığını düşünerek, "lemmuz ayının yirmi ikisine 

rastladığını ileri sürmektedir. Halbuki bana göre Akyıldız bütün bir yıl boyu ek

vatora paralel olarak aynı yörüngede dönmektedir. Mamafih Hippocrates, bu 

zamanla, yazın ortasını yani Güneş'in, dış yörünge,,inde eve noktasından aşağı 

doğru irımeye başlamasına rağmen, baş hizamıza yakın olması sebebiyle sıcak

lığın en yüksek noktaya çıktığı günleri kastetmektedir. Bu olay Hippocrates za

manında Akyıldız'ın doğuşuna rastlamıştı. Bu yüzden kendisi, bilim adamı olma

yan birinin meramını yanlış anlayacağını bile bile genellikle "Akyıldız'ın doğuşu 

sırasında" tabirini kullanmıştır. Aky'1ldız yerini değiştirip Oğlak veya Koç bur

cunun başlangıç noktasına gelse dahi, ilaç kullanmanın mahzurlu olduğu gün

ler aynı şekilde devam edecektir. 

Sinan, Ki.tab el-Enva (Meteoroloji Kitabı) adlı eserinde çobanlann bahür gün

leri gibi kullanarak, kışın hangi ayda havanın nasıl olacağı konusunda hüküm

ler çıkardıkları kendilerine özgü yedi günleri olduğunu ve bu günlerin 1 Tem

muzdan itibaren başladığını kaydetmektedir. Bu günlere çobanlann sıcak günleri 

(bevah1r er-ruat o\.c. )1 .J:i"'-1>.') denir. Bu günlerdeki hava daha önceki veya daha 

sonraki günlerden kesinlikle farklıdır. Bu yedi gün veya bazı günler boyunca 

gökyüzünde bir parça bulut hiç eksik olmaz. 

19.  gün: Günbatısı veya sıcak (Mısırlılar). Bugün göz iltihabı şiddetli olur 

ve acı verir; 

20. gün: Günbatısı veya benzeri (Mısırlılar). Tecrübeli kişiler bugün gözde 

şiddetli yanma hallerinin yaşandığını belirtirler; 

2 1 .  gün: Meltem rüzgarlan (Euctemon); sıcak günlerin başlangıcı (Callip

pus, Euctemon ve Metrodorus); 

22. gün: Sıkıcı hava (Euctemon) ; sıcaklann artmaya başlaması (Hipparc

hus); günbatısı ve sıcak (Mısırlılar); 
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23. gün: Denizde kış havası, rüzgar (Philippus ve Metrodorus); meltem rüz

garlannm başlangıcı (Mısırlılar) . Halife Ebu Cafer el-Mansür bugün Bağdat\ 

şimdiki Bağdat şehrinde Dicle'rıin batı yakasında yer alan ve Medinetü'l-Mansür 

denilen kısmı kurdurmaya başladı ki, İskender takviminin 1074. yılma rastla

maktadır. Astronomlar bu tür tarihleri bilmek ve o tarihlerde dünyaya gelen 

insanların horoskopunu bulmak için tarihlerin çevrilmesini, başlangıç ve bitiş 
sınırlarını, çevriınleri ve bu çevriınlerin seyrini belirterek tarih vermek zorun
dadırlar. Örneğin bu şehrin kurulacağı hayırlı günü tesbit etme vazifesini Nev

baht315 üzerine almıştı. O gün gökyüzünün genel görünüşü, yıldızların konum

lan aşağıdaki şekilde gösterdiğimiz gibiydi: 

Oglak 

Roğa 

Ejderha 

25 

Yukselen Yay 

Jüpiter 

Mars 2.50 
Venüs 29.0 

Tkızler 

Akrep 

Merkür 25 7 

Sarat an 

Ay 

19.10 

Guneş 

19.10 

24. gün: Rüzgar (Philıppus ve Metrodorus); meltem rüzgarlan (Hipparc

hus); 

25. gün: Rüzgar kıble yönünden esecek (Eudoxus ve Caesar); günbatısı veya 

kıble (Mısırlılar). Bugün seks ve yorucu işler yapmak yasaklanmıştır; çünkü 

aşın sıcakların başladığı gündür. Bugün Ceyhun nehrinin su seviyesi yüksel

meye başlar; 

26. gün: Rüzgar kıble yönünden esecek veya sıcak hava (Philippus, Meton, 

Metrodorus, Democritus ve Hipparchus); 

27. gün: Nem ve boğucu hava (Euctemon ve Dositheus). Gökyüzünün kapalı 

olrnası ve yaprak kıpırdamaması yüzünden hava son derece boğucudur. Ancak, 

bazen sözü edilen bu hava durumu mevcut olmasa bile, yalnızca bölgenin tabii 

315 Nevbaht: Halife El-Mansur'un sarayında görevli münecci.ııı. 
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durumundan dolayı da böyle bir şey mümkündür. Örneğin CeyhanI'nin anlattı
ğına göre Hoten'den hakanm başkentine giden güzergah üzerinde Çinlilerin eski 
zamanlarda iki dağ tepesi arasında kurdukları köprü boyunca böyle bir durum 
söz konusudur. Bu köprüyü geçmek isteyen kişi öyle bir havaya çarpılırmış ki, 
nefes almak şöyle dursun, dilini bile oynatamazmış ve pek çok insan köprüyü 
geçerken ölür, bir kısmı da kurtulurmuş. Tibetliler oraya zehir dağı derler. 

28.  gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş; 

29. gün: Meltem rüzgarlannın başlangıcı (Dositheus); sıcaklık (Mısırlılar). 
Bugün [Suriye'de] bir ay sürecek Busra fuan ve iki hafta devam edecek olan 
Selemiyye316 pazan kurulur; 

30. gün: Meltem rüzgarlan (Eudoxus); günbatısı ve sıcaklık (Mısırlılar) ; 

3 1 .  gün: Kıble ( Caesar). 

Ab (Ağustos) 

1 .  gün: Sıcaklık (Hipparchus); 

2. gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş; 

3. gün: Çiğ düşebilir (Eudoxus ve Dositheus); fırtına (Caesar); 

4. gün: Aşın sıcak (Eudoxus); 

5. gün: Aşın sıcak ve boğucu hava ve hafif rüzgar (Dositheus ve Mısırlılar) . 
Ezriat'da,317 keza Ürdün ve Filistin'in bazı yerlerinde on beş gün devam ede
cek bir pazar kurulur. 

6, 7. gün: Bu iki günle ilgili bir şey belirtilmemiş; 

8.  gün: Hava hala boğucu (Callippus); rüzgar ve aşın sıcak (Mısırlılar). Sinarı'a 
göre genelde hava değişiklikleri olmaktadır; 

9 .  gün: Sıcak ve boğucu hava (Euctemon ve Caesar); kıble ve bulanık hava 
(Mısırlılar); 

10.  gün: Sıcak ve boğucu hava (Eudoxus, Metrodorus ve Dositheus); fımna 
(Democritus) . Sıcaklann artma zamanı; 

316 Rawlınsons nüshasında Besmele; Yakut'un kaydına göre Humus yakınlannda bir ka
sabanın adıdır. 

3 1 7  Şam civannda bir kasaba. 
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1 1 . gün: Yıldız yönünden esen rüzgarlar kesiliyor (Callippus, Euctemon ve 

Philippus); çok sert rüzgar (Eudoxus) ; aynı anda değişik yönden esen rüzgarlar 

(Hipparchus); şimşek (Mısırlılar) Sinan'a göre bugün hava sürekli değişmekte. 

"Biz, yani ben ve diğer meteoroloji gözlemcileri, - diyor Sinan, - böyle bir gü

nün hava durumunu doğru tahmin edip edemeyeceğimizi bilmiyoruz. Bugün 

hava durumunda daha iyiye doğru giden bir şeyler var gibi." Bugün Irak hava

sının latif bir hal almaya başlamasının ilk günü. Bu değişiklik bazen bariz bir 

şekilde görülür, ama diğer zamanlar zar zor fark edilir. Fakat bir değişikliğin ol

madığı gün neredeyse yoktur. Eskilerden bazılan bugünü, bazılan da bir son

raki günü güz günlerinin başlangıcı olarak kabul ederler. 

Sinan der ki: "Sabit derdi ki, eğer ender rastlanan bir yılda bugün için söy

lediklerimiz olmazsa, 12. veya 13. günde hiç olmaz, ama daha sonra Ağusto

sun ortalannda olur. Eğer 1 1 .  günde olursa, ayın ortasında az bir ihtimal de 

olsa, iyi bir mevsimin başlayacağının işaretidir." 

12 .  gün: Sıcak hava (Euctemon ve Mısırlılar); 

13. gün: Fırtına ve boğucu hava (Caesar). Sinan bugün genellikle anı hava 

değişiklikleri olduğunu kaydetmektedir; 

14, 15 .  gün: Bu iki günle ilgili bir şey belirtilmemiş; 

16. gün: Fırtına (Caesar); 

17.  gün: Fırtına (Eudoxus); 

18. gün: Bugürıle ilgili bir şey belirtilmemiş. Sam yelinin kesildiği söyle-

nir: 

1 9. gün: Fırtına, yağmur ve rüzgar (Demokritus), günbatısı (Mısırlılar); 

20. gün: Fırtına (Dositheus); sıcak ve boğucu hava (Mısırlılar); 

21 .  gün: Bugürıle ilgili bir şey belirtilmemiş; 

22. gün: Günbansı ve şimşek (Eudoxus); fırtına ve bozuk hava (Caesar ve 

Mısırlılar); 

23 . gün: Günbansı (Mısırlılar); 

24. gün: Fırtına (Eudoxus ve Metrodorus) ; bugün Güneş Başak burcunun 

ilk alu derecesinden geçerken sıcaklar biraz düşer; 

25. gün: Fırtına (Eudoxus); kıble (Hipparchus) ;  sıcaklık (Mısırlılar); 
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26.  gün: Değişik yönlerden esen rüzgarlar (Hipparchus); bugünle Kocakan 

Günleri (yani 26 Şubat) arasında tam yanın yıl vardır. Sıcaklık, artık son de
mini yaşıyor diye düşünülen bugün, tıpkı artık bitti denilen soğuklann yap
tığı gibi, daha güçlü bir şekilde tekrar döner. Son günü 1 Eylüle rastlayan bu 

yedi güne Araplar Vakdat-Süheyl318 (� ô..ı! ...ı) derler. Cephe'nin319 doğuşuna eş

lik eden rüzgarlı günlerdir, fakat Süheyl de hemen yanı başında doğduğu için 
daha çok onun adı geçer. Bu günlerde sıcaklık daha önceki veya sonraki her
hangi bir zamandaki sıcaklıktan daha fazladır. Fakat arkasından ılık geceler baş
lar. İnsanlar bunu iyi bilirler ve kolay kolay da yanılmazlar. Nitekim Muham

med b.  Abdülmelik ez-Zeyyat bir mısrasında şöyle der: 

yT...ı j__,..:i ...ı iJl..>:ıj.:>. & � ...ı yly;-JI :illi ...ı J.ıll! J..b ...ı .,Wı �Y. 
Sular soğudu, gece uzadı; şarap da kıvamını aldı 

Haziran, sonra Temmuz ve Ağustos sizi bıraktı. 

27. gün: Fırtına (Philippus); 

28. gün: Günbatısı (Mısırlılar); 

29. gün: Yağmur ve şimşek; meltem rüzgarlan sona ermek üzere (Eudo
xus ve Hipparchus); 

30. gün: Fırtına (Hipparchus); 

3 1 .  gün: Meltem rüzgarlan sona ermek üzere (Ptolemaeus); değişken hava 
(Eudoxus) ; rüzgar, yağmur ve şimşek (Caesar); gündoğusu (Hipparchus) .  

Eylül 

1 .  gün: Fırtına ve meltem rüzgarlan etkisini kaybediyor (Callippus). Menbic'de320 

panayır kurulur; 

2. gün: Hava bulanık (Metrodorus). Conon, bugün meltem rüzgarlannın 
son bulduğunu söyler; 

3. gün: Rüzgar, şimşek ve kapalı hava (Eudoxus); rutubet ve çiğ (Hipparc
hus); sis, sıcak, yağmur ve şimşek (Mısırlılar). Soğuk ülkelerde insanlar ocak
larını [sobalarını] yakmaya başlarlar; 

318 Yani Süheyl ateşi. 
319 Güneş"in 10 konağı Frons Leonis. 
320 Menbic: Suriye'de bir şehir. 
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4. gün: Kasvetli ve sürekli değişken hava (Callippus, Euctemon, Philippus 

ve Metrodorus); yağmur, şimşek ve değişik yönlerden esen rüzgar (Eudoxus); 

5. gün: Sürekli yön değiştiren rüzgarlar ve yağmur; meltem rüzgarlan sona 

eriyor (Caesar); yağmur ve denizde ayaz; kıble (Mısırhlar). Artık yaz ortası bittiği 

için kırk gün boyunca hacamat yaptırmak ve ilaç içmekte bir sakınca yok; 

6. gün: Günbatısı (Mısırlılar); 

7. gün: Kasvetli hava (Philippus); fırtına (Dositheus); 

8. gün: Günbatısı ve fırtına (Mısırlılar); 

9. gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş; 

10. gün: Hava sakin (Dositheus); 

1 1 . gün: Yıldızdan esen rüzgarlar sona erecek (Caesar); 

12.  gün: Kıble yönünden esen rüzgar (Eudoxus); 

13 .  gün: Fırtına (Callippus ve Conon); 

14. gün: Yıldız yönünden esen rüzgarlar sona erecek (Eudoxus); fırtına (De-

mocritus ve Metrodorus). Artık kırlangıçlann ortadan kaybolma zamanı; 

15 .  gün: Rutubet ve çiğ (Dositheus); yağmur ve fırtına (Mısırlılar); 

16. gün: Kasvetli hava; denizde yağmur (Hipparchus). 

Normal yılın 16 . ,  kebise yılının l 7. günü ikinci tün-gün eşitliği gü.nüdür ki, 

insanlann iddiasına göre Perslerde sonbahann, Çinlilerde ilkbahann birinci gü

nüne tekabül eder. Bunun mümkün olmadığım daha önce izah etmiştik. 

Bugün esen rüzgann fiziki: bir özelliği olduğu söylenir. Bugün yükselen bu

lutlara bakmanın vücudu zayıflattığı ve ruhi çöküntüye yol açtığı ileri sürül

mektedir. Ama sanının bu, insarJanıı soğuktan çekinmelerinden ve güzel gün

lerin çekip gitmesinin verdiği duygudan kaynaklanmaktadır. 

Bugün insanın yataktan kalkarken secde eder vaziyette doğrulup, ılgın ağacı 

yakarak tütsülenmesinin uğur getireceğine inanılır. Yine güya bugün kısır bir ka

dın gündüz Süha yıldızına bakar, arkasından kocasıyla yatarsa, kesinlikle gebe 

kalırmış. Hatta bugün gece sulann tatlılaştığı bile söylenir. Daha önce bunun 

imkarıSız olduğunu açıklamıştık. 

Sindhind Ziyci'ne göre bu iki.nci gün-tün eşitliği, Hintlilerde tıpkı Persle

rin Mihrecan'ı gibi büyük bir bayramdır. Halk bugün birbirine değerli hediye-
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ler ve kıymetli taşlar sunar; öğleye kadar tapınaklannda ve diğer ibadethanele

rinde toplanır; daha sonra mesireye çıkar; gruplar halinde Zaman'a tazim kılar 

ve Allah'ın huzurunda saygıyla eğilirler. 

1 7 .  gün: Denizde yağmur ve kasvetli hava (Metrodorus); 

1 8. gün: Günbatısı ve saba yeli (Mısırlılar) ; 

19. gün: Rutubet ve çiğ (Eudoxus); günbatısı, çisenti ve yağmur (Mısırlılar). 

Bugün ağaçlarda su dallann yukanlanndan köklere doğru çekilir; 

20, 2 1 .  gün: Metinden düşmüş. 

22. gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş; 

23. gün: Yağmur (Eudoxus); günbatısı ve kıble (Hipparchus); 

24. gün: Bugünle ilgili bir şey belirtilmemiş. Bugün Sualebe321 panayın ku

rulur. Tecrübe kişiler insanların bugün gece bastırıncaya kadar veya gün doğun

caya kadar kesintisiz ne tür bir rüzgarın estiğini gözlerler. Bugün esen rüzgar 

yılın en umn rüzgan imiş. Bu yüzden ona rüzgar dönencesi (c4ı-11 ..,..�ı) der

ler. Bugün pek çok ülkede saksağanlar ortaya çıkmaya başlar. 

25.  gün: Fırtına (Hipparchus ve Eudoxus); günbatısı ve kıble (Mısırlılar); 

26, 27, 28. gün: Metinden düşmüş. 

29. gün: Fırtına (Euctemon ve Eudoxus); günbatısı ve kıble (Hipparchus); 

30. gün: Eskiler bugünün hava durumu hakkında veya başka bir konuyla 

ilgili bir şey belirtmemişler. 

Buraya kadar Rumların kullandıkları takvimi ve Sinan'ın Kitab el-Enva'sında 

zikrettiklerini aktardık. Takvimle ilgili anlatılanların tamamını aldık ve hiçbir 

şeyi atlamadık. Ay isimlerini yalnızca Süryamlerin kullandıkları isimlerle (yani 

1. Tişrin, Kanun'ul Evvel vs .) verdik. Çünkü halk arasında yaygın olarak kulla

nılan isimler bunlardır ve insanlar onları aynı isimlerle bilir. [Yani ay isimlerini 

Rumca isimlerle versek de halk onları yine bu adlarla anacaktı] .  

Şimdi de Allah'ın izniyle Yahüdi:lerin aylarıyla ilgili bilgiler vereceğiz. 

321 Sualebe'nin neresi olduğu tespit edilemedi. Belki mustensih hatasıdır. Çunkı.i Yakı.it'ta 
yalnızca Sualibat şeklinde geçmekte ve Cafer b. Kilab oğullannın topraklannda dağlık 
bir yer adı olarak zikredilmektedir. 



XIII 

YAHUDİ AYIARINDAKİ 

ORUÇIAR VE BAYRAMIAR 

Daha önce Yahudilerin yılbaşlan ve keyfiyetinin nasıl hesaplanacağını anla

up, bunlarla ilgili hesaplama sistemini ve tablolan, aylannın nasıl başlayıp nasıl 

bittiğini, aylardaki gün sayısını vermiş olduğumuz için, şimdi de onlann festi

vallerini ve önemli günleri üzerinde durmamız kaçınılmaz oldu. Bu festivaller 

ve önemli gü.nlerden bahsederken, aynı zamanda yılbaşının neden haftanın belli 

günlerinde olmaması gerektiği üzerinde de duracağız. Birinci ayla başlayalım. 

Tişrt 

Otuz gün çeker ve yalnızca bir başlangıcı (Rôsh-Hôdesb/Roşaşana) vardır. 

Daha önce belirttiğimiz gibi 1 .  Tişn Pazar, Çarşamba ve Cuma gününe rastlaya

maz. Hesap sistemine göre, eğer bu ayın birinci günü sözü edilen bu üç günden 

birine rastlarsa, o gün atlanır ve yılbaşı günü bir somaki veya o günün kitabı

mızın baş kısımlarında gösterdiğimiz gibi haram günlere (dies licita) denk gel

mesi halinde bir önceki güne alınır. Yeni yılın birinci günü kutlanan bayramda 

koç boynuzundan yapılan trampet ve trombon çalarlar. Cumartesi gününde ol

duğu gibi, bugün de hiçbir iş yapılmaz. Söylediklerüı.e göre İbrahim bugün oğlu 

ishak'ı kurban etmek istemiş, fakat onun yerine bir koç gönderilmiş. Yahudi ve 

Hıristiyanlara göre kurban edilmek istenen kişi ishak, Kur'an'ın Saffat süresine 

göre İsmail'di. Hz. Peygamber'in bir hadisinde Abdullah b. Abdulmuttalib ve 

İsmail'i kastederek "Ben, iki kurbanın oğluyum" buyurduğu rivayet edilmekte

dir. Bu konuda bir hayli tartışma söz konusudur. Allah en iyisini bilir. 

3 .  gün: Gedelya b. Abikam orucudur. Gedelya, Buhtanassar'ın Kudüs ge

nel valisiydi. Gedelya, bugün seksen iki adamıyla birlikte baş hizalannı geçen 
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suyla dolu bir sarnıca atılarak öldürüldü. İsrail oğullan üzüntülerinden dolayı 
o günden itibaren bu tarihe rastlayan günü oruçlu geçirirler. 

5 .  gün: Akibha orucudur. Sebebi, halkın ondan puta tapmaktan vazgeçme

sini istemesi, onun reddetmesi üzerine de kendisini bir sandığa koyarak yirmi 

hempasıyla birlikte açlıktan öldürmeleridir. 

7. gün: Ceza orucu. [Rivayete göre] bugün Davud İsrail oğullannı saydırmış 
ve nüfuslanndan dolayı memnun olmuş. Ama onlar nüfuslanndan dolayı böbür

lenmeye başlayınca, Tanrı öfkelenmiş ve peygamber Natan'ı Davud'a ve kabile

lere kılıç, açlık ve ani ölümle tehdit etmesi için göndermiş. Natan'ın tehditleri 
gerçekleşmiş ve halk korkusundan o günden sonra bugün oruç tutmuş. Yine 
aynı gün İsrail oğullan buzağıya tapmalanndan ötürü birbirlerini öldürmüşler. 

İddialanna göre buzağıyı yapan Harun'du ve Tevrat'ta da bu şekilde anlatılır. 

Yahudi Yakub b. Musa en-Nikrisl'nin322 Curcan'da bana anlattığına göre, 
Musa aleyhisselam İsrail oğullanyla birlikte Mısır'dan çıkmaya karar verince, 

Yusuf peygamber kendi tabutunu da beraberlerinde götürmelerini istemiş. Fa

kat Yusuf peygamber Nil'in altına gömüldüğü ve mezann üzerini su bastığı için 

Musa onu oradan çıkaramamış. Bunun üzerine bir parça kağıt alıp balık şek
linde kesmiş. Kağıda bir şeyler okuyup üflemiş, sonra üzerine bir şeyler yazıp 

Nil'e bırakmış. Sonra kağıdın su üzerinde hareketini gözlemek için bir süre 

beklemiş, fakat hiçbir şey gözükmemiş. Sonra Musa başka bir kağıt alıp bu

zağı şeklinde kesmiş. Üzerine bir şeyler yazmış, okuyup üflemiş Önceki kağıt 

gibi suya bırakmak üzereyken tabut ortaya çıkınca elindeki kağıdı bir yana bı
rakmış. Fakat orada bulunanlardan birisi kağıdı almış. Bilahare Musa Tann'yla 

görüşmek üzere dağa çıkıp, İsrailliler uzun süre onu beklemekten sıkıldıklan 

günlerde, Harun'a baskı yaparak ondan Musa'nın yerine geçmesini istemişler. 

Harun ne yapacağını bilememiş ve onlara "Kadınlannızın tüm takılannı bana 

getirin" demiş. Maksadı, kadınlann takılannı kolay kolay vermeyecekleri ve bu 

arada Müsa'mn dönebileceği düşüncesiyle zaman kazanmakmış. Ama kadın

lar takılannı hemen çıkanp vermişler. İsrailliler tüm takılan Harun'a getirmiş
ler. O da onlan eritip sıradan bir kalıba dökmüş; ama yalnızca külçeler oluş

muş. IV1üsa'nın döneceği ve olup biten hakkında bir haber alacağı ümidiyle bu 

işi alelacele birkaç kez yapmış. O sırada (vaktiyle Müsa'nın buzağı şeklinde kes-

322 Nikrisi: Fizikçi. 
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tiği kağıt) yanmdaynuş. Kendi kendine "Balık suretiyle tuhaf bir mucize gerçek
leşti, bakalım buzağı suretinden ne çıkacak?" diyerek resmi alıp eritilmiş altına 
daldırmış. Altın suyu kalıba dökülünce gürleyen bir buzağı heykeline dönüş

müş. Böylece insanlar Harun'un asıl yapmak istediğini anlanuşlar. 

10.  gün: Kippür orucu. Aşüre de derler. Diğer oruçlar ihtiyart olmasına rağ
men, bu oruç mecburtdir. Kippür orucu, ayın 9. günü gün batımından yanın 
saat önce başlayıp, 10. günü Güneş batmadan yanın saat önce323 sona erer. Di
ğer nafile oruçlar da bu şekilde tutulur. Yahüdller ardı ardına iki gün oruç tut
mazlar; bunun sebebi iki gün arasında bir saatin ortak olmasıdır. Dolayısıyla iki 
gün arasında oruç tutulmaz. Yakub en-NikrisI, bu özelliğin yalnızca bu oruca 
has olduğunu, diğer oruç günlerinin Müslümanlannki gibi (yani aynı uzun
lukta) olmasına izin verildiğini ileri sürmektedir. 

Tann, bugün İmran oğlu Musa ile konuşmuş olduğundan, tuttuğu oruç seh
ven işlediği tüm günahlann kefaretidir. Yahudi şeriatı bugün oruç tutmayan her
kesin [her Yahüdinin] öldürülmesini emreder. Yahudı:ler bugün beş vakit namaz 
kılar ve secdeye vanrlar. Diğer bayramlarda böyle bir gelenek yoktur. 

15 .  gün: Çardak Bayramı. Kesintisiz yedi gün devam eder. Bayram boyunca 
evlerinin damlanın kanuş, söğüt ve diğer ağaç dallanyla örterler. Bu yalnızca 
mukim olanlar için geçerlidir. Yolculuk halinde olanlar için böyle bir mecbu
riyet yoktur. Tann'nın Tevrat'ın üçüncü sifrinde buyurduğu gibi bayram bo
yunca bütün işlere ara verilir: "Tann Müsaya şöyle dedi: 'İsrail halkına de ki, 'Ye
dinci ayın on beşinci günü Çardak Bayramı başlar. Bu bayramı Tann'nın onuruna 
yedi gün kutlayacaksınız. İlk gün kutsal bir toplantı düZenleyecek, gündelik işlerinizi 
yapmo:yacaksınız. Yedi gün Tann için yakılan sunu sunacaksınız. Sekizinci gün kut
sal bir toplantı düZenlemeli, Tann için yakılan sunu sunmalısınız. Bu bayramın son 
toplantısıdır. Gündelik işlerinizi yapmayacaksınız . . .  İlk gün meyve ağaçlannın güzel 
meyvelerini, hurma dallannı, sık yapraklı ağaç dallannı, vadi kavaklannı toplayıp 
Tannmz Rab'bin önünde yedi gün şenlik yapacaksınız . . . Yedi gün çardaklarda kala
caksınız Bütün yerli İsrailliler çardaklarda yaşayacak. Oyle ki, gelecek kuşaklar İsrail 
halkını Mısır' dan çıkardığım zaman çardaklarda banndırdığımı bilsinler."324 Bu bay
ram tüm Yahudiler tarafından kutlanırsa da, Ebu İsa el-Varrak Kitab el-Makalat 
adlı eserinde Samirtlerin bu bayramı kutlamadıklannı belirtmektedir. 

323 25.  saatte. 
32 4 Tevrat, Levililer, XXIII/33-4 3. 
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Çardak Bayramı'nın yedinci veya son günü, ayın 2 1 .  gününe tekabül eder 
ve 'Arafa denilir. O gün bulutlar Tıh çölünde İsrail oğullannın başı üzerinde 
durur. 

Aynı gün Toplanma Bayramı vardır. Yahudiler Kudüs'te Harhara'da topla

narak, sinagoglannda camideki minbere benzeyen Ahit Sandığı çevresirıi ta
vaf ederler. 

22. gün: Tebrik Bayramı. Bununla Yahudi bayramlan sona erer. O gün gün
delik işler yapılmaz. Rivayete göre bugün Tevrat'ın indirilişi tamamlanmış ve 

sinagoglarda muhafaza edilmek üzere rabbilere teslim edilmiş. Rabbiler bugün 
Tevrat'ı çıkanr, onunla birbirlerini kutsar; kitabın yayılması ve okunması için 
birbirlerini teşvik ederler. 

Marheşvan 

Marheşvan'ın her zaman iki Rôsh-Hôdesh'i vardır. Gün sayısı, tam yılda otuz, 

nakts yani eksik yılda yirmi dokuzdur. Bu ayda bayram yoktur. 

6. gün Sidkiya Orucu tutulur. Sebebi, Buhtanassar'ın Sidkiya'nın çocukla

nnı gözünün önünde öldürtmesi; onun sabretmesi; kırbaçlatılmasına rağmen 
gözlerinden yaş akıtmaması ve feryat etmemesi üzerine gözlerinirı çıkarılma
sıdır. Bu olaya çok üzülen İsrail oğullan o günden soma bugünü oruçlu ge

çirirler. Buna muhalefet edenler, ayın sekizi ile on üçü arasında kalan Pazar

tesi gününü oruçlu geçirirler. Fakat YahüdI mezheplerinde genel olarak böyle 
bir uygulama yoktur ve daha ziyade Hıristiyanlann uydurmalarına benziyor. 

Yahudiler bayramlannı genel olarak bir haftanın günlerine değil, ayların belli 

tarilıJerine sabitlerler. 

Kislev 
Tam yılda bir tek Rôsh-Hôdesh'i vardır. Gün sayısı, tam ve mutedil yılda 

otuz, nakts yılda yirmi dokuzdur. 

8. günü oruçtur. Sebebi, Yehoyakim'irı Kinuth yani inilti anlamına gelen par

şömenleri yakmasıdır. Bu parşömenlerde peygamber Yeremya'nın getirdiği Allah'ın 

vaatleri vardı. Gelecekte İsrail oğullannın hayat şartlan ve başlarına gelecek fela

ketlerden söz ediliyordu. Yeremya kitabı Baruh b. Neriyya vasıtasıyla gönderdi, 
fakat Yehoyakim onları ateşe atınca İsrail oğullan feryad-ı figan ettiler. 
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Bazıları ise bu orucu ayın 1 9-25. günleri arasındaki Çarşamba günü tutar

lar. 

25. gün: Hanukka yani arınma bayramıdır. Sekiz gün sürer. Birinci gece 

koridordaki kapının üzerine evdeki kişilerden birinin adına bir kandil [veya 

mum] dikilir. İkinci gün iki kandil, üçüncü gün üç kandil konulur ve bu se

kizinci gün sekiz kandile ulaşıncaya kadar devam eder. Bu şekilde Beyt el
Mukaddes'i temizlemek ve kutsamak suretiyle Allah'a şükürlerini her gün ar

tırdıklannı ifade etmek isterler. Bunun sebebi şudur: Yunanhlann hükümdan 

Antiochus, Yahudileri hakimiyet altına alır ve uzun süre zulmeder. (Örneğin) 

kadınlar kocalarına varmadan önce onları bir yeraltı odasına kapatır; uçlarında 
çıngırak bulunan iki ipi odanın dışına koyar; kadına ihtiyaç duyduğunda sağ

daki ipi çeker, kadın içeri girer, onunla işini bitirdikten sonra soldaki ipi çeker 

ve kadını serbest bırakırmış. İsrail oğullan arasında sekiz oğlu ve bir kızı olan 

bir Yahudi vardı. Bir başka İsrailli kıza talip oldu. Kızın babası ona "Bana bi

raz süre ver. İki seçenek arasında kaldım Eğer kızımı sana verirsem bu iğrenç 

mel'un onu kirletecek ve senin helalliğin olmayacak; eğer kızım ona varmayı 

reddederse o adam beni mahvedecektir" dedi. Sonra iyice tahrik olan ve öfkeye 

kapılan oğullarına serzenişte bulundu. Oğullarından en genç olanı ortaya atı

lıp, kadın elbisesi giydi ve elbisesinin altına bir hançer sakladı. Sonra bir fahişe 

gibi kralın sarayına gitti. Kral sağ ipi çekince, odasına girdi ve baş başa kaldık

larında onu öldürüp başını kesti Sonra sol ipi çekip dışarı çıktı ve (kralın) ba

şını bir yere dikti. (İşte) Yahudiler o günden sonra bugün sekiz kardeşirı sayı
sına uygun şekilde bayram olarak kutlarlar. Allah daha iyisini bilir. 

Tebeth 
Nakıs yılda bir, tam ve mutedil yılda iki Rôsh-Hödesh'i vardır. 29 gün çe

ker. 

5. gün: Karanlığın ilk zuhuru. Yunan kralı Ptolemy; onlardan Tevrat istedi 
ve onları bu kitabı Yunancaya çevirmeye zorladı. Sonra yapılan çeviriyi hazi
nesine koydu Onun meşhur Yetmişler Tevrat'ı olduğunu, (kralın çeviriyi ha
zineye koymasıyla birlikte) dünyanın üç gün üç gece karanlığa büründüğünü 
iddia ederler. 

8. gün oruç tutulur. Yukarıda belirtilen olay sebebiyle başlayan karanlık üç 
günün son günüdür. 
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9.  gün de bir oruçlan vardır, fakat sebebi hakkında kendileri de bir şey bil
miyorlar. 

10.  gün ise Buhtanassar'ın gelip Beyt el-Mukaddes'i kuşatma altına aldığı 
gün olduğıı için oruçlu geçirilir. 

Şabat 

Yalnızca bir Rôsh-Hôdesh'i vardır ve 30 gün çeker. 

5. gün, iki azizin Yuşa b. Nün zamanında ölümü münasebetiyle oruç tu
tulur. Bu günü ayın 10-15.  günleri arasındaki Pazartesi günü oruçlu geçiren
ler de vardır. 

23. gün Fitne Orucu günüdür. Sebebi, Benyamin oymağının azıp sapıkla
şarak Lut kavminin işini yapmaya başlamasıdır. (Rivayete göre) kansı ve cari
yesiyle birlikte Kudüs'e hacca giden bir adam onlann köylerinden geçerken, bir 
hemşerisinin evine misafir olmuş. Karanlık çöktükten sonra köy halkı geli.p ev 
sahibinden cinsi temasta bulunmak amacıyla misafirini istemiş. Ev sahibi on
lara kendi kızını teklif etmiş, fakat onu istememişler. Bunun üzerine ev sahibi 
misafirinin cariyesini teklif etmiş. Bütün bir gece onunla yatmışlar. Cariye sa
bahleyin bitkin ve perişan vaziyette dönmüş; sahibi de onu İsrail oymaklannın 
sayısına uygun olarak on iki parçaya bölmüş ve tahrik etmek amacıyla her bir 
parçayı bir oymağa göndermiş. Bunun üzerine oymaklar toplanıp o oymağın 
üzerine yürümüşler; savaşmışlar, fakat yenememişler. Sonra bugün oruç tutup 
Tann'dan kendilerine yardım etmesini istemişler. Sonunda Allah Benyamin oy
mağına karşı onlara zafer ihsan etmiş; bu oymaktan kırk bin, diğer oymaklar
dan yetmiş bin kişi ölmüş. 

I . Azar 

Ekli.yılın ekli ayıdır. Normal yıllar arasında yer almadığı için, bu ay da nor
mal aylardan sayılmaz. İki Rôsh-Hôdesh'i vardır ve gün sayısı 30'dur. Bu ayda 
herhangi bir oruç veya bayram yoktur. 

II. Azar 

Gerçek Azar budur ve ittifakla normal yıla ait ay olarak kabul edilir. Bundan 
önce yer alan diğer Azar'dan bahsederken söylediklerimiz konusunda en ufak 
bir şüphe yoktur. Bu ayın iki Rôch-Hôdesh'i vardır ve 29 gün çeker. 
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7 .  gün, İmran oğlu Müsa'nın ölmesi ve ölümüyle birlikte manna ve bıldır

cının325 ortadan kaybolması sebebiyle oruç rutulur. 

9. gün, İsraillilerin kendilerine farz kıldıklan bir oruç tutulur. Sebebi, Şemma 
oğullanyla Hillel oğullan arasında savaş çıkması ve çatışmalar sırasında yirmi 

sekiz bin kişinin ölmesidir. Bu orucu, ayın 10-15 .  günleri arasına rastlayan Pa
zartesi günü tutanlar da vardır. 

13.  gün, Purirn orucu (ı.,?.J..,.ıı ry-:o). Purim 'kura çekme' anlamındadır. Sebebi 
şudur: Haman adında önemsiz bir kişi bir iş için Tüster'e326 doğru yola koyu

lur. Fakat giderken, başka insanlar o gün kendilerine bir iş bulmalarına rağmen, 

gitmesini engelleyecek bir mania ile karşılaşır ve kararlaştınlan yere varamaz. 
Şaşkın ve kafası kanşık vaziyette tapınaklara yakın bir yerde oturup her cena

zeden 31h dirhem ister. Aheşvaroş'un kızının cenazesine kadar işler yolunda gi

der. Onun cenazesi taşınırken insanlardan yine para ister; onlar para ödemeyi 
reddedince yolu nkar ve ödeme yapılıncaya kadar yolu açmaz. Ama artık daha 

önce aldıklan ona yetmez ve daha fazla, daha fazla ister. İnsanlar da onun iste

diğini verirler ve böylece büyük bir servet sahibi olur. Bunun üzerine durumu 

325 Manna kelimesi Kur'an'da üç yerde geçmektedir. Birisi Bakara süresi 57. ayet, diğeri 
Araf süresi 160. ayet, üçüncüsü ise Taha süresi 80. ayettedir. Ancak, kelime "selva" 
yani 'bıldırcın' kelimesiyle birlikte zikredilir. Kur'an'da anlauldığına göre Israil oğulla
rının Mısır' dan çıkıp çölde giderken açlık çekmesinler diye Allah'ın ihsan ettiği nimet
lerdir. Manna, haftanın alu günü düşen kırağının kalkmasından sonra ortaya çıkan bir 
tür tatlıdır. Tevrat'ın Çıkış kitabındaki anlaumdan kırağının gun ışığı altında erimeden 
önce aldığı yuvarlak şekle yakın büyuklüktedir ve kişniş tohumu gibi beyaz renklidir. 
Yine Tevrat'ta anlauldığına göre Cumartesi gunleıi Yahüdilerde çalışmak yasak olduğu 
için, Israil oğullan manna'yı Cuma gunü toplayıp kaynatarak bir tur kek hazırlayıp er
tesi gun yiyorlardı. Diğer günler ise yalnızca ihtiyaçları kadar topluyorlardı ve şayet ih
tiyaçtan fazla toplarlarsa, toplanan miktar bozuluyordu. 
Bununla birlikte manna'nın niceliği konusunda farklı görüşler de var. Bazı bilim adanı
lan manna'rnn Kıptıce Mennu yani "yiyecek" kelimesinden geldiğini ileri surmektedir
ler. Günümüzde özellikle Suriye ve lrak'ta hala ılgın ağaondan manna toplarnırak helva 
yapımında kullanılmakta.dır. 
Araplarca yazılan tefSirlerde ise manna hakkında değişik fikirler mevcut. Kimine göre tatlı 
bir sakız, kimine göre bal, kinüne göre tatlı bir içecektir. Bazı müfessirler ise rnanna'yı 
Allah'ın insanlara zahmet çekmelerine gerek bırakmadan ihsan ettiği nzıklann tamamı 
şeklinde açıklıyorlar. 

326 lran'ın Huzistan eyaletinde bir şehir. 
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hükümdara bildirirler. Hükümdar Haman'a istediğinin verilmesini emreder ve 
yedi gün sonra onu huzuruna çağmp kendisine bu işi kimin öğrettiğini sorar. 
Haman "Bana bu işi kim yasakladıysa o!" diye cevap verir. Hükümdar sorusunu 
yineleyince Haman şu cevabı verir: "Eğer şimdi bana bu işi yasaklarsanız,  ben 

bu işten vazgeçerim ve size şu kadar para veriri..'TI." Hükümdar, onda bu ka
dar para olmadığı için söylediği rakama şaşmr. Ona yaptığı bu işi yasaklamayı 
veya müsamaha gösterme konusunda tereddütte kalır ve kendi kendine "Ölü
lerin sırtından bu kadar para kazanmayı başaran biri, gerçekten benim vezirim 

ve danışmanım olmaya layıktır" der. Sonra Haman'ı kendine vezir tayin eder 

ve tebaasına onu itaat etmelerini ferman buyurur. 

Fakat Haman Yahüdi:lerin düşmanıydı. Büyücü ve falcılara Yahücb:ler için 

hangi zamanın uğursuz olduğunu sordu. Onlar Azar ayında dostlan Müsa'nın 

öldüğünü, en uğursuz günün bu ayın on dördü ve on beşi olduğu cevabını 

verdiler. Bunun üzerine Haman ülkenin dört bir yanına mektuplar göndererek, 
belirtilen günlerde Yahü.dilerin yakalanıp öldürülmesini emretti. Ülke halkının 
tamamı vezirin bu isteğini kabul etti; yalnızca hükümdann hanımı Ester'in kar

deşi İsrailli Mordehay bu emre karşı çıktı. Haman, ona kin bağladı ve o gün 
onu ortadan kaldırmayı plarıladı; ama hükümdann hanımı onun bu planını öğ
rendi. Hükümdar ve vezirini sarayına davet ederek üç gün süren bir şölen ter

tipledi. Dördüncü gün hükümdar ondan ne dileği varsa söylemesini istedi. Es

ter, hükümdardan kendisinin ve kardeşinin canının bağışlanmasını talep etti. 

Hükümdar ona "Sizin öldürmeye kim cüret etti?" diye sorunca, Ester Haman'ı 
gösterdi. Hükümdar öfkeyle yerinden kalktı; Haman kraliçeye yönelip kendini 

önüne attı ve saçlannı öpmeye başladıysa da, Ester onu itti. Hükümdar onun 

kansını baştan çıkarı:naya çalıştığını düşünerek, ona dönüp şöyle dedi: "Sonunda 

işi ona göz koyınaya kadar götürdün mü?" Sonra onun öldürülmesini emretti, 
fakat Ester onun kardeşi için hazırlattığı ağaçta çarmıha gerilmesini istedi. Hü
kümdar da onun isteğini yerine getirip, ülkenin dört bir yanına Haman'ın hem

palannın katledilmesi konusunda f erı:nanlar gönderdi. Böylece onlar Yahüdtleri 
katliam kılmayı planladıklan günde yani 14. Azar'da kendileri katledildiler. O 
gün Haman'ın öldürülmesi münasebetiyle Yahücb:ler feraha erdiler. 

Buna Megilla Bayramı ve hatta Haman Sur da denir. Bu yüzden (Yahüdtler) 

bugün Haman'ın temsili heykelini yaparak onu döver ve ateşe atarlar. Aynı şeyi 
15 .  gün de yaparlar. 
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Nisan 
Bu ayın tek bir Rôsh-Hôdesh'i vardır ve 30 gün çeker. 

Birinci gün, Harun'un Tann'nın tapınağına yabancı ateşlerin sokulmasına izin 

veren oğullan Nadan ve Ahiba'rnn ölümü dolayısıyla oruçlu geçirilir. 

10 .  gün İmran kızı Meryem'in ölümü ve tıpkı Müsa'nın ölümü üzerine 

manna ve bıldırcının ortadan kaybolması gibi, ona hürmeten pınann kuru
ması dolayısıyla oruçlu geçirilir. Bazılan bu orucu ayın beşi ila on beşi arasın

daki Pazartesi günü tutarlar. 

15 .  gün Fısıh [Pesah] yani Hamursuz327 Bayrarm'dır. Daha önce bunun üze
rinde detaylı durduğumuz için tekrara gerek görmüyoruz. Mayalı ekmeğin yen

mesinin caiz olmadığı ilk gündür. Tann, Tevrat'ın üçüncü kitabında bu konuda 

şöyle buyurmuştur: "On beşinci gün Rabbin mayasız ekmek bayramıdır. Yedi 

gün mayasız ekmek yiyeceksiniz. İlk gün kutsal toplantı düzenleyecek, gün
delik işlerinizi yapmayacaksınız". 328 Bu bayram 2 1 .  gün Güneş'in batmasıyla 

birlikte sona erer. Çünkü o gün Tann Elmekes (?) (u&il) adlı firavunu deni

zin dibine göndermiştir. 

Iyar 
İki Rôsh-Hôdesh'i vardır ve 29 gün çeker. 

10.  gün Tabut Orucu'dur. Çünkü bugün tabut İsrail oğullanndan alınmış ve 

otuz kişi öldürülmüş. Büyük kohen onlann bu işinden sorumluydu. Olanlan 

öğrenince safra kesesi patladı ve yatağında ölü bulundu. Bazılan bu orucu ayın 

altıncı günü ile on birinci günü arasındaki Çarşamba günü tutarlar. 

28. gün de peygamber Samuel'in ölümü dolayısıyla oruçlu geçirilir. 

sıvan 
Bir tek Rôsh-Hôdesh'i vardır ve gün sayısı otuzdur. 

6.  gün, Şavuot Bayramı'dır [Toplanma Bayramı] . Büyük bir bayramdır ve 

İsrail oğullannın hac günüdür. O gün İsrail oğullannın aksakallan Sina da

ğında toplanarak Tann'nın dağdan Müsa'ya gönderdiği emir ve yasaklan din-

327 Hamur veya hamir Arapçada "maya" anlamındadir. 
328 Tevrat, Levililer, XIII. 6-7. 
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lerler. Onlara, yurtlannda esenlik içinde yaşadık.lan, ekinlerinin soğuk vurgu

nundan, yağmurdan ve doludan esirgendiği için Tann'ya şükretmeleri emredilir. 

Tann, Tevrat'ın ikinci kitabında şöyle buyurur: "Her yıl bana üç defa haccede

ceksiniz: Birincisi, hamursuz ekmek yeme zamanında; ikincisi Tevrat'ın gönde

rildiği gün ki, Toplanma Bayramı haccıdır ve üçüncüsü, yılın sonunda, ürün

lerinizi tarlalardan hasat ettiğiniz zaman. Haccınız ve Allah'ı anmanız kutsal 

evlerde yapılacaktır." 

Yahudiler, bugün ilk ürünlerini sunarlar; onlar üzerine dua eder ve Tann'nın 

kendilerini kutsaması için niyazda bulunurlar. 

Mayasız Ekmek Günleri'nirı başlangıcıyla Toplanma (Şavuot) Bayramı ara

sında elli gün vardır. Bu süre onlann kutsal haftalandır ve onlar bu haftalarda 

Tann'nın emirlerini almış ve şeriatlan tamamlanmış ve Tann'yla ilgili tüm bil

gileri edinmişlerdir. 

Oruç, ayın 9-1 4. günleri arasındaki Pazanesi günü tutulur. 

23 . gün orucu. Yerobam b. Nabat'm on oyrnağa altından mamul iki bu

zağıya tapmalannı emrettiği ve onlann da bu emre itaat ettikleri; çocuklam1ID 

Musul kralı Selman el-A'.şar onlan fethedip esir aldığı güne kadar 250 yıl kadar 

halkı yönettikleri; Hizkiya zamanında ise diğer kabilelerle birleştikleri rivayet 

edilir. Bu Yerobam b. Nabat, Davud oğlu Süleyman'ın kölelerindendi; fakat on

dan kaçmayı başardı ve İsrail oğullan onu başlanna kral yaptılar. O da bu iki 
buzağıya tapmamalannı emretmek suretiyle İsrail oğullannı Kudüs'e hacca git

mekten menetti. Çünkü onlann Kudüs'e gitmeleri halinde gerçeği öğrenecek

lerini, neden onu başlanna kral yaptıklannı sorgulayıp kendisini tahttan indi

rerek öldüreceklerini düşünüyordu. 

25. gün, Sirnon, Samuel ve Hananya'nın öldürülınesi münasebetiyle oruçlu 

geçirilir. 

27. gün de oruçtur. Sebebi, Rum krallanndan birinin Rabba Hananya b. 

Terediyun'u putlara tapmaya zorlaması, onun bunu reddetmesi üzerine kra

lın Tevrat yapraklannı üzerine saçıp ateşe vermesidir. Aynca bu kral Rabba 

Ahiba'yı da hapse attınp, halkı ona karşı çıkmaya zorlamış ve Sabbat gününü 

iptal ettirmiştir. 
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Temmuz 

İki Rôsh-Hôdesh'i vardır ve 29 gün çeker. Bu ayda herhangi bir bayram 
yok. 

1 7. gün orucu. Sebebi, Müsa'nın bugün (on emir) levhalannı kırması ve Ku

düs surlarının Buhtanassar'ın kuşatması sırasında yıkılmaya başlamasıdır. Ay
nca onlar bugün Kudüs'te tapmak için bir put yapıp, Allah'a karşı isyan eder
cesine onu tapınağın mihrabına koydular. Bugün Tevrat yakılmış ve kurban 

sunmaya son verilmişti. 

Ağustos 

Tek bir Rôsh-Hôdesh'i vardır ve 30 gün çeker. 

1 .  gün oruçtur. Sebebi, bugün Harun b.  İmran'ın ölmesi ve onun saygısına 

bulutlann dağılmasıdır. 

9 .  gün de oruçtur. Sebebi, İsrail oğullanna çölde Kudüs'e girmeyecekleri

nin söylenmesi ve onlann üzüntüye kapılmalandır. Çünkü Kudüs bugün Buh

tanassar tarafı..ndan fethedilmiş ve ateşe verilmişti. Bu, Kudüs'ün ikinci kez yı

kılıp yerle bir edilmesidir. 

25.  gün, tapınaktaki yangının sönmesi dolayısıyla oruçlu geçirilir. Buhtanas

sar bugün Kudüs'ü terk etmiş; hazıne ve tapınaklardaki yangın sona ermiştir. 

28. gün de oruçtur. Sebebi, peygamber Ahaz zamanında Tann'nın İsrail oğul

lanna gazabının bi.r işareti olarak tapınaktaki kandilin sönmesidir. 

Eylül (İlul) 
İki Rôsh-Hôdesh'i vardır ve 2 9  gün çeker. Bu ayda herhangi bir bayram 

yok. 

7. gün casuslar orucudur. Bugün Müsa'mn gönderdiği casuslar geri dönüp 

devler hakkında haberler getirdiler. İsrail oğullan ümitsizliğe kapıldılar, fakat 

Yuşa b. Nün casuslan yalanladı. Böylece o gün oruç ilan edildi. Mamafih bu 

orucu yeni yılın başlamasından önceki son hafta içinde Pazartesi ve Çarşamba 

günü tutan Yahüdller de vardır. < . .  .>329 

329 Metnin bu kısmında bazı satırlar eksik. 
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Yahudiler, 

Tişrfnin bir:ııci gününün haftanın 1 . ,  4. ve 6. günü; 

Kippur'un birinci gününün haftanın 1 . ,  3 .  ve 6. günü; 

Purim veya Haman Sür'un birinci gününün haftanın 2.,  4. ve 7. günü; 

Hamursuz'un birinci gününün haftanın 2. ,  4. ve 6. günü; 

295 

Şavuot'un birinci gününün haftanın 3. ,  5 .  ve 7. günü olmasını kabul etmez
ler. Bunun sebebi, herhangi bir iş gününün Cumartesine gelmesini önlemektir. 

Çünkü Cumartesi günü çalışmak yasak olduğundan, o gün kutlama da yapıla

maz. Nitekim Tevrat'ın ikinci sifrinde (Çıkış, XXXC, 2) Tann'nın "Kim Cumar

tesi çalışırsa öldürülecektir" dediği belirtilmektedir. Aynı kitabın dördüncü sif
rinde (Sayılar, XV, 32-36) ise İsrail oğullanndan birinin çölde Cumartesi günü 

çalışıp odun toplarken yakalandığı; Musa ve Harun'un huzuruna götürüldüğü, 

hapse atıldığı; fakat Tann'mn Musa'ya "Onu öldür!" diye emrettiği ve böylece 
adamın infaz edildiği rivayet edilmektedir. 

(Bayram günlerinin sözü edilen günlere denk gelmesine izin verilmemesi

nin) bir diğer sebebi, Cumartesi ve gündelik işlerin durdurulduğu başka bir gü
nün birbiri ardına gelmesinin önünün alınmasıdır. 

Pazar gününe gelince, Tann Tevrat'ın üçüncü sifrinde (Levihler, XXIII, 24-25) 

"İsrail halkına de ki, 'Yedinci ayın birinci günü dinlenme günüdür, boru çalına

rak anma ve kutsal toplantı günü olacaktır; o gün gündelik işlerinizi yapmaya
cak, Rab için yakılan sunu sunacaksınız" dediği için o günün yılbaşı olmasına 

izin verilmemiştir. Dolayısıyla eğer o günün Cumartesini takip etmesi halinde 

Yahudi iki gün mecburi istirahat edeceği için, hayat düzeni kanşacak, maişetini 

karşılamakta sıkıntı çekecektir. Bu durumda Arabha Cumartesiye rastlayacağı 

için sadaka verilemeyecek ve o güne ait işler yapılamayacaktır. Aynı sebebe bi
naen Kippür Salı gününe, Cumadan önce gelen Hamursuz'a ve Şabat'tan önce 

gelen Şavuot gününe rastlaması da tecviz edi.lmez. Öbür türlü Tişrfnin birinci 

günü Pazar gününe rastlayacaktır. 

Yılbaşı gLınünün neden Çarşamba gününe rastlayamayacağı ise Tanrı tara

fından Tevrat'ın üçüncü sifrinde (Levililer, X:Xlll, 27-32) şöyle açıklanıyor "Ye

dinci ayın onuncu günü günahların bağışlanma günüdür. Kutsal bir toplantı 

düzenleyeceksiniz. İsteklerinizi denetleyecek, Rab için yakılan sunu sunacaksı

nız. O gün hiç iş yapmayacaksınız . .  Akşamdan ertesi akşama kadar Şabat'ı kut-
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layacaksınız." Kippür'da (bu durumda 1 0 .  gün Cumadır) çalışmak yasaklanmış 

ve onu takip eden Cumartesi günü de zaten istirahat günü olduğuna göre, bu 
durumda Kippür Cuma gününe rastlayamaz ve keza Pazartesiden önce gelen 

Hamursuz'a ve Çarşambadan önce gelen Şavuot gününe denk gelemez. Öbür 

türlü yılbaşı günü Cumaya rastlar ki, anlatnğımız zorunluluktan dolayı müm

kün değildir. 

Bu yüzden Yahüdlier takvimlerini iki istirahat gününün birbiri ardınca gel
memesi ve Arabha gününün Cumartesiye rastlamaması için ayarlamaya gayret 

ettiler. Çünkü bugün (yani Arabha günü) onlar sadaka vermek ve Arôn (0 .. .u.JI) 
veya Kilvıiz (ıl)S) dedikleri minber çevresinde tavaf etmek zorundadırlar. Bun
dan başka Haman'ın katliam hazırlığından kurtularak sevince gark olduklan 

Purim gününün de Cumartesiye rastlamasının önünü almak mecburiyetinde

dirler. En nihayet Şavuot gününün de Cumartesiye denk gelmemesi için ted

bir almak zorundadırlar. Öbür türlü hasat yapamaz, ilk ürünlerini toplayamaz 
ve o gün yapılması gereken diğer şeyleri yapamazlar. 

Ebu İsa el-Varrak, Kitab el-Makalat adlı eserinde Mağribliler (4..ıJ.i...ll) adında 

bir Yahudi: mezhebinden söz etmektedir. Bu mezhep saliklerine göre Güneş'in 

batışı sırasında Salı gününü takip eden Çarşamba gecesi kamer dolunay halinde 

Filistin' de doğuncaya kadar kutlanan bayramlar şeriata uygun değilmiş. Onlann 

yeni yılı hakkındaki görüşleri de böyledir. Onlar, günleri ve aylan bugüne göre 

başlatır; yıl içindeki bayramlan da buna göre düzenlerler. Çünkü onlara göre 

Tann Çarşamba günü iki büyük nur yaratmıştır. Keza onlar, Hamursuz bayra
mının Çarşambadan başka bir güne rastlamasına da izin vermezler. Aynca Ha

mursuz bayramı için belirlenen zorunluluk ve ay'ınlerden de yalnızca İsrailli

lerin yurdunda yapılanları kabul ederler. Elbette tüm bun.lar Yahüdlierin kahir 

ekseriyeti için ve Tevrat'ın kurallanna ters düşen şeylerdir. 

Anar:ıiler, aylann başlangıcını hilalin görünmesiyle birlikte başlatır ve ibburlan 

daha önce belirttiğimiz düzene göre belirlerler. Aynca onlar, Şabbatı [Cumartesi] 

ilgilendirmediği sürece hiçbir bayramın hangi güne rastladığına bakmazlar ve 

eğer herhangi bir bayram günü Şabbata rastlıyorsa onu bir gün sonrasına alırlar. 

Bu ertelemeye d.a.hiy derler. Cumartesi günü kesinlikle bir iş yapmazlar ve hatta 

Rabbanileriiı aksine çocuklann sünnetlerini dahi ertesi güne ertelerler. 

Cumartesi günü herhangi bir iş yapmama konusunda ise bir takım tuhaf ri
vayetler anlatılır. Öncelikle Kur'an' da şöyle buyTUlur: "O zaman onlara o ibadet 
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günlerinde balıklar yanlanna kendilerini göstere göstere, ahın ahın gelirler; çalıştıhlan 
günlerde ise gelmezlerdi. Biz anlan yoldan çıhmalanndan dolayı böyle imtihan ettik. "330 

El-CeyharJ'nin el-Mesalih ve'l-Memalih adlı eserinde anlattığına göre Taberiye'nin 

[Tiberias] doğu tarafında suyunu Ürdün nehrinden alan Balinas [Apollonias?] 

denilen bir şehir varmış. Bu nehir üzerindeki değirmenler Cumartesi günü hiç 

çalışmazmış. Çünkü sular Cumartesi günü hitamına kadar yer altına çekilirmiş. 

Bu olay haftanın günlerine bağlı olarak vukü bulduğu için buna fiziki bir açık
lama getiremiyorum. Halbuki yılda veya belli yıllarda bir defa olan bu tür olay

lar Güneş ve Güneş ışıklarıyla, ayda bir veya belli aylarda olanlar Ay ve onun 

ışıklarıyla bağlantılıdır. Örneğin Yunanistan'daki sunakta kurbanların yılın belli 
bir gününde yanması, Güneş ışıklarının sunağın muayyen bir noktasında yo
ğunlaşarak yansımasından kaynaklanmaktadır vs . .  

Ebü İsa el-Varrak, Kitab el-Makalat adlı eserinde Yahudilerdeki Elfaniye �\.ili) 
mezhebirıden olanların tüm Yahüd1 bayrarrılannı reddettiklerini, yalnızca pey
gamberin öğrettiklerine bağlı olduklannı ve sadece Şabbat geleneğine bağlı bu

lunduklarını nakletmektedir. 

(Eserin bundan somaki iki sayfası Musevilerin takvirıılerindeki emir ve ya
sak günlerini, hangi emir ve yasağın hangi günlere rastladığını; hangi günlerde 
hangi bayram ve oruçların olduğunu yıllara, aylara ve günlere göre gösteren iki 
tablo içermektedir. Biz, Türkiye'de genel okuyucu kitlesirıirı bu konuyla fazla 

ilgilenmeyeceği düşüncesirıden hareketle, o iki sayfayı koyınayı uygun görme
dik. Zaten o günler yukarıda tek tek anlatılmıştır) . 

330 Kur'an, Vll, 163. 



XIV 
MEI..Kİ HIRİSTİYANlARIN KUU.ANDIKIARI 

SüRYANİ TAKVİMİNDEKİ BAYRAMI.AR VE 

ÖNEMLİ GÜNLER 

Hıristiyanlar da birçok mezhebe bölünmüşlerdir. Bunların en başta geleni 

Melki331 (Royalist/Krali) yani Grek [Rum] olanlandır. Melki denmesinin sebebi, 
Rum hükümdarının da kendi mezheplerinde olmasıdır. Diyar-ı Rum'da onlar
dan başka mezhep yoktur. 

İkinci grup Nesturtlerdir. Nesturi denmesinin sebebi, bunların doktrinini 

720-730 yıllan arasında yayan Nestorius'a intisap etmiş olmalarıdır. 

Üçüncü grup Yakubllerdir. 

Bunlar, Hıristiyanlann en belli başlı mezhepleridir. Ancak, bunlar da kendi 

aralarında inanç esaslan (dogmalar) yani Hz. İsa'nın ilahi, insanı ve hem ilahı 

hem insanı sıfatlara sahip olduğu hususunda ihtilaf halindedirler. Bir de Arius 
taraftarları vardır ki, bu adamın İsa hakkındaki görüşü Müslümanların görü

şüne daha yakın ve genel olarak Hıristiyanlann çoğuna daha terstir. Aynca bir 

yığm Hıristiyan mezhebi vardır, ama burası onlan tek tek sayacak yer değil

dir. Kitaplarda, felsefi eserlerde, dini konulan ve doktrinleri işleyen ve bu mez
heplere reddiyeler oluşturan risalelerde sair mezhepler üzerinde tafsilatlı ola

rak durulmuştur. 

Hıristiyan mezhepleri arasında en kalabalık nüfusa sahip olanlar Melkiler ve 

Nesturtlerdir. Çünkü Rum ve komşu ülkelerde yaşayanlar MeLl<i:'dir; ama Suriye, 
Irak ve Horasan'da yaşayan halkın332 büyük çoğunluğu Nesturtdir. Yakuöıler 

daha ziyade Mısır ve civarında yaşarlar. 

331 Batılıların Melkit veya Melkite şeklinde yazdıkları kelimenin doğrusu Melki'dir. 
332 Yani bu ülkelerdeki Hıristiyan ahalinin. 
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SüryarıI aylannın bazı günleri onlar arasında da kutlanır; bununla birlikte 

bazılanna katılır, bazılanna katılmazlar. Katılmalannın sebebi, mezhep aynlık

larının baş göstermesinden önce bu günlerin Hıristiyan dünyasında yaygın hale 

gelmiş olmasıdır. Katılmayışlan yani karşı çıkmalannın sebebi ise, bazı günlerin 

bir mezhebe ve özellikle bir bölgeye mahsus bulunmasıdır. 

Aynca büyük oruçlanna bağlı olarak başka günleri ve en meşhur günlerine 

bağlı olarak haftaları da vardır. Daha öncekinde olduğu gibi, günlerle ilgili ih

tilaf ve ittifak halinde bulundukları noktalar mevcuttur. 

Şimdi size SüryarıI takvimine göre Harezm'deki Melkilerin günlerini anlata

cağım. Çeşitli ülkelerde yaşayan Hıristiyan, YahüdI ve Zerdüştılerin kendi arala

nnda bayramlar ve önemli günlerle ilgili olarak aynı noktada buluşmalannı çok 

nadiren görürsün. Genellikle diğer gün ve konularda ihtilaf halinde bulunmala

nna rağınen, yalnızca en büyük ve en meşhur bayramlarda hemfikirdirler. 

İkinci olarak onların oruçlanndan, oruçla bağlantılı olarak değişik mezhep

lerin müttefik oldukları günlerin hepsinden bahsedeceğim. 

En son olarak ise, Allah'ın izniyle Nesturtlerı11 bayramlarından ve önemli 

günlerinden söz edeceğim. 

l .  Tişrtn 

1 .  gün, Aziz Pavlos'un şakirdi, şehit piskopos Arıanias'ı anma günüdür. Hıris

tiyanlarda anma günlerinde kimi amyorlarsa onun için dua etmek, ona meth-ü 

senalar okumak; Allah'a onun adıyla tazarruda bulunmak, o gün veya başka bir 

anma gününe kadar doğan her erkek çocuğa onun adım vermek gelenek ha

lini almıştır. Bazen de anma törenine katılanlar birbirlerine anılan kişinin adını 

verirler ve o kişiyi anma günü geldiğinde onun adının verildiği şahsın evinde 

toplanırlar; o da onlara ziyafet verir. 

2 .  gün, Necranlı Arethas (Haris) yani diğer şehitlerle birlikte şehit olan ki

şiyi anma günüdür. 

3 .  gün, rahibe Mary'yi (Meryem'i) anma günüdür. Bu kadın erkek elbisesi 

giyer, bir rahip gibi yaşar ve rahiplere karşı cinsiyetini belli etmezmiş. Sonra 

bir gün bir kadınla zina etmekle suçlanmış; yapılan işkenceye tahammül etmiş 

ve kadın olduğu ancak öldüğünde yıkanırken ortaya çıkmış ve iftiraya kurban 

gittiği anlaşılmış. 
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4. gün, Aziz Pavlos'un şakirdi olan piskopos ve müneccim Dionysius'u 

anma günüdür. 

Piskopos vs. gibi unvanlar, din adarnlannın derecelerini gösteren unvanlar-

dır ki, Hıristiyanlıkta dokuz unvan ve derece vardır: 

a) Cantor (lb.Ll) yani baş şarkıcı; 

b) Reader C\i...ı.J1..§) yani okuyucu; 

c) Hypodiaconus; 

d) Diakonos (W�) ki, Arapçada Şammas (U"W) denir; 

e) Presbyter 0 •,J •,•) ki, Arapçada Kass (�I) denir; 

D Piskopos; Arapçada Uskuf (Wi...ıl) denir; 

g) Metropolita (\J=,;l >!\_)=...); katolikos'un bir alt derecesidir. Horasanlı Mel.kilerin 

metropolitasının ikametgahı Merv'dedir; 

h) Katolikos; Arapçada Caseli:k (0.ıiı�). Melkilerin İslam ülkelerindeki katolı

kosun ikametgahı Bağdat'tadır. Derecesi Antakya patriğinin altındadır. N estuıil.erin 

katolikosu halife tarafından Nesturt cemaatinin nzasıyla tayin edilir. 

ı) Patriarch; Arapça Batrtk (J:ıfa.). Bu mevki farklan yalnızca Melkilerde 

vardır. N esturtlerde ise böyle bir şey mevcut değil. Hıristiyanlıkta yalnızca dört 

patriarch vardır ve birisi ölünce diğer patriarch'lar, katolikoslar ve diğer mevki 

sahibi kilise görevlileri tarafından seçilen bir diğeri yerini alır. Patriarch'lardan 

biri Kostantiniyye'de, bir diğeri Roma' da, üçüncüsü İskenderiye'de ve dördün

cüsü Antakya' da oturur. Bu şehirlerden her biri "kürsü" diye adlandınlır. 

Patriarch'ırı üzerinde, cantor'un altında başka bir mevki yoktur. Bazen mev

kileri saymaya yalnızca diakon'dan başlarlar ve cantor'dan daha aşağıda olan

larla sunak hizmetl<Jı.rlanm nazar-ı itibare almazlar. 

Bu mevkilerde bulunan kişilerin her birinin ayn görevleri, haklan ve mec

buriyetleri vardır ki, burası onlardan bahsetmeye uygun değildir. 

Ebu'l Hüseyn Ahmed b .  El-Hüseyn el-Aı"ıvazi:, "Yunanlılann Bilimleri" 

(Maarif'ur-Rüm) adlı eserinde Kostantiniyye'de ve Rum şehirlerinde gördüğü 

din adarnlan ve kilise hadimleri hakkında bilgi vermektedir. Onun anlattığına 

göre sıralama şu şekildedir: 

1 .  Patriarch, devlette tüm i.ktidan elinde tutan kişidir; 
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2 .  Cronichos yani en büyük manastınn yöneticisi; 

3 .  Piskopos yani bishop; 

4. Metropolites yani guvernör; 

5. Hegoumenos yani Rum ülkesinde en itibarlı manastınn yöneticisi; 

6. Calougeros ki, mevki cihetinden Hegoumenos'a yakındır; 

7. Papaz yani Arapçadaki Kass; 

8. Diakonos yani Arapça Şammas 

Bu konuda en itimada şayan sıralama, daha önce bizim verdiğimiz sıralama

dır. Kanaatim odur ki, Ebu'l Hüseyn belli mertebedeki kişileri, önemli olsalar 

bile bir unvan taşımayan kişilerle karıştırmıştır. Belki içlerinde belli mertebede 

olanları vardı, ama onun anlattıklarından bunu tespit etmek zor. 

Siyasi: unvanlara gelince, bunlar da aşağıdaki gibidir: 

1 .  Basileus yani Sezar; Yunanlılann kralı; 

2. Logothetes; kralın veziri ve baş tercümanı; 

3.  Parakoimomenos yani baş hacip; 

4. Domestikos yani başkumandan; 

5 .  Aksiotos (?) (� �I), kralın ordudaki güvenilir adamı; domestikos aya

nnda ve onunla aynı seviyede; 

6. Arkontarkon333 (U:.. _»; U:.. )) , patriciuslann başı; 

7. Patricius, Arapçada batrtk. Bu batrtkler ordudaki büyük kumandanlardı; 

bunları din adamı unvanı taşıyan diğer batrıh'lerle kanştırmarnak gerekir. Bu iki 

ismi birbirine karıştırmaktan çekinenler din adamı olanlara batrak derlerdi. 

8. Rogator, orduyu teftiş edip, şikayetleriyle ilgilenen kişidir; 

9. Strategos, rütbesi patricius rütbesinin yansıdır; 

10 .  Protospatharios, patriciuslann emrindeki orduda kralın güvenilir kişisi; 

patricius yapacağı tüm işlerde ona danışır; 

1 1 .  Maglavites, kraliyet kamçısından sorumlu subay (prcefectus lictorum); 

12 .  Eksarhos, binbaşı; 

13 .  Hekatontarios, yüzbaşı; 

333 Yüksek eyalet ve şehir memuru. 
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14. Pentekontarios, elli asker kumandanı;334 

15 .  Tessarakontarios, kırk asker kumandanı; 

16.  Triantarios, 30 asker kumandanı; 

17.  İkonitarios, 20 asker kumandanı; 

18.  Dekarhos, onbaşı. 

Neyse, biz tekrar konumuza dönelim. 

Bu ayın 5. günü Kur'an' da zikredilen Efes'teki Ashab-ı Kehf'i [Yedi Uyurlar] 
anma günüdür. Bilindiği gibi Halife Mutasım, Rum hükümdarına gönderdiği 
elçiyle birlikte bir de Ashab-ı Kehf'in yerlerini bizzat gören ve onlara dokunan 

bir kişi göndermişti. Bununla birlikte o mezarlara bizzat dokunan Muhammed 

b. Musa b. Şakir'in335 bunlann gerçekten Yedi Uyurlar'a mı yoksa başka birile
rine mi ait olduklan konusunda şüphesi bulunduğu şeklindeki kaydını da göz 
önünde bulundurmak zorundayız. Hatta müneccim Ali b. Yahya, görevini ye
rine getirip geri dönerken bu yere girdiğini nakletmektedir. Anlattığına göre ta

ban çapı bin zira'dan daha az olan küçük bir dağ imiş. Dışandan dağın içine 
doğru giden bir koridorla bazen satıhla aynı hizada, bazen dağın eteğinde dibe 
doğru inen, sonra üç yüz metre kadar yeraltında ilerleyen bir dehliz varmış. Bu 

dehliz geçildikten sonra dağ içinde yan açık, çatısı yontma birçok sütuna da

yalı bir boşluğa vanlrnaktaymış. Burada pek çok oda varmış. Ali b.  Yahya, hi
kayesine devamla orada on üç kişi gördüğünü, içlerinden birinin bıyığı henüz 

terlememiş bir delikanlı olduğunu, üzerlerinde yün pelerinler, yünlü elbiseler, 

ayaklarında ise sandal ve çizmeler bulunduğunu anlatarak, aralarından birinin 

alnına sarkan saçlannı tuttuğunu ve saç telleri..nüı. dökülmediğini nakletmek

tedir. Mevtaların İslarrıI rivayete göre yediden, Hıristiyan ri..vayetine göre sekiz
den fazla olması, muhtemelen orada ölenlerin rahip olduğuna işaret etmekte

dir. Özellikle rahiplerin cesetleri uzun süre bozulmadan kalmaktadır. Çünkü 

[yeme içme konusunda] kendilerine azap ettiklerinden vücutlarındaki nem 
oranı düşmekte, derileriyle kemikleri arasında çok az bir şey kalmaktadır. Yağı 

334 Türkçede ellibaşı, kırkbaşı gibi unvanlar olmadığı için bu şekilde çevirmeyi uygun bul
duk. 

335 Yunancadan Arapçaya birçok kitap çeviren üç kardeşin en büyüğüdür. Bu üç kardeş 
aynı zamanda matematikçi idiler. 
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bit:rniş kandil nasıl sönerse, onlar da o şekilde sönerler ve bazen asalanna da

yanmış vaziyette yüzlerce yıl öylece kalabilirler. Bu tür şeylere [zaman zaman] 
manastırlannda tesadüf edilmektedir. 

Mağarada yararılar, Hıristiyarılara göre 372, Müslümanlara göre - Kur'an'da 

onlarla ilgili sürede belirtildiği üzere, - 300 şemsi yıl uyumuşlardır. Kur'an'daki 

(Kehf süresi, 24) " . .  ve onlar mağaralannda üç yüzyıl ve dokuz yıl daha kaldılar" 
ayetirıde geçen dokuz fazla yıla gelirıce, şemsi yılı kameri yıla çevirdiğiniz za

man ortaya çıkan farktır bu. Daha dakik bir ifadeyle 8 yıl, 75 gün, 1 6  4:5 saat

tir. İnsanlar, o zanıanki hesap usulüne göre 300 yılı (19 yıllık) 1 5  küçük çevrim 

ve 16 .  çevrirııden on beş yıl olarak hesaplamışlar. Bu uzun zaman dilimi içinde 
(fazla 1 5  yıl da dahil) normal hesaba göre 1 10 artık ay bulunur ki, bu da 9 yıl 

2 aya tekabül eder. Ne var ki, bu tür rivayetlerde böyle küçük rakamlar (yani 

iki ay veya yılın altıda biri) genellikle nazar-ı itibare alınmaz . 

7. gün, Sergius ve Bacchus'u anma günüdür. 

10 .  gün, peygamber Zekeriya'yı anma günüdür. Kur'an' da anlatıldığına göre 

melekler bugün ona oğlu Yahya'nın doğumunu müjdelemişlerdir ki, İncil' de bu 

olay daha detaylı anlatılır. 

1 1 .  gün, şehit piskopos Kibriyanu'yu anma günüdür; 

14. gün, Nissa'lı piskopos Gregory'yi anma günüdür; 

17 .  gün, şehit fizikçiler Cosmas ve Damianus'u anma günüdür; 

18. gün, üçüncü İncil'in yazan Lukas'yı anma günüdür; 

23. gün, şehit Anastasias'ı anına günüdür; 

26. gün, Zekeriya oğlu Yahya'nın başının kabre konma günüdür. 

II. Tişıin 

1 .  gün, şehit Comutus'u anma günüdür; 

1 1 .  gün, şehit Menas'ı anma günüdür; 

15 .  gün, şehit Samonas, Gurias ve Abibos'u anma günüdür; 

16 .  gün, Meryem oğlu isa Mesih'in doğum günü münasebetiyle tutulan 

orucun başlangıcıdır. Hıristiyanlar Christrnas'dan önce aralıksız kırk gün ( 1 6  

Kasım-25 Aralık) oruç tutarlar; 
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17. gün, Gregorius Thaumaturgos'u anma günüdür; 

18.  gün, şehit Romanus'u anma günüdür; 

20. gün, şehit İsaas [İshak] ve şakirdi Abraham'ı [İbrahim'i] anma günü-

dür; 

25. gün, İskenderiye piskoposu Petrus'u anma günüdür; 

27. gün, parça parça edilen Yakub'u anma günüdür; 

30. gün, şehit Andreas ve havari Andreas'ı anma günüdür. 

I .  Kanı1n 

1 .  Elya birinci piskoposu Yakub'u anma günüdür; 

2 .  Hıristiyanlığın kanunlannı ve ritüellerini bir kitapta toplayan Baba336 

Johannes'i anma günüdür. Bir kişiye "baba" unvanıyla hitap etmek onu en yüce 
mevkie çıkarmaktır. Çünkü bu, kendisine "baba" diye hitap edilen kişilerin 

koyduklan dogmalann kabul edildiğini gösterir. Hıristiyanlığın kendine özgü 

bir şeriatı olmadığı için, kanunlan en meşhur 'baba'lar tarafından İsa Mesih'in 

ve havarilerinin şeriatla ilgili konuşmalanndan çıkanlmıştır. Burada sözü edi
len kişi de onlardan biridir. 

4. gün, şehide Barbara ve Juhana'yı anma günüdür; 

5.  gün, Kudüs manastm başrahibi (abbot) Saba'yı anma günüdür; 

6. gün, Antakya patriği Nicolaus'u anma günüdür; 

13. gün, beş şehidi anma günüdür; 

1 7 .  gün, Elya patriği Modestus'u anma günüdür; 

18.  gün, Horasan katolikosu Sism'i337 anma günüdür; 

20. gün, Antakya üçüncü patriği İgnatius'u anma günüdür; 

22. gün, dört İncil'in son kısımlannda anlatıldığına göre kendisi için ha

zırladığı mezara İsa Mesih'i defneden Bulevtalı Yusuf Arimathia'yı anma günü

dür. Me'mun b. Ahmed es-Selemi el-Herevi, Kudüs'teki Diriliş Kilisesi'nde yer 

336 Suriye ve lrakda el-eb (baba) yerme ebüna (oabamız) kelimesi kullanılır. Türkçede bu 
tür Baba'lara daha ziyade "Kiise Babası" denir. 

337 Sachau bu kelimenin "Sis" olması gerektiği, müstensih hatası söz konusu olabileceğini 
belirtmektedir. 
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alan bir kubbenin içinde bu mezan gördüğünü, mezann dışbükey şekilli bir 

kayanın içine oyulduğunu ve altınla kaplı olduğunu belirtmektedir. Bu meza

nn oldukça enteresan bir hikayesi vardır ki, Hıristiyan oruçlanndan bahseder

ken ondan söz edeceğiz Kralın Rumların bu mezan ziyaret etmelerine izin ver

mediği söylenmektedir. 

23.  gün, şehit Gelasius'u anma günüdür. Bu ayın 25.  gününden önceki 

gece yani Rumi takvime göre 25. gece Doğum Bayramı (I� .ı;c) yani Mesih'in 

Perşembe gecesi doğuşu dolayısıyla düzenlenen bayramdır. Pek çok insan bu 

Perşembe'nin ayın 25.  gününe rastladığını düşünürse de, bu doğru değildir. 

Çünkü o gün ayın yirmi beşi değil yirmi altısı idi. İsteyen herkes daha ön

ceki bölümde belirtilen metodlarla bu yılın hesabını yapabilir. Çünkü bu yıl I. 
Kanün'un birinci günü Pazar gün idi. 

26. gün, peygamber Davud'u ve Elya piskoposu Yakub'u anma günüdür; 

27. gün, baş diakon Stephanus'u anma günüdür; 

28. gün, İncil'in baş kısmında anlatıldığına göre Herodes bugün Mesih'i bu

lup öldürmek ümidiyle Beytüllahm'daki çocuklan ve bebekleri katlettirmiştir. 

29. gün, şehit Antonius'u anma günüdür. Hıristiyanlar, onun Harun Reşid'in 

yeğeni Ebu Ruh ile aynı kişi olduğunu düşünürler. Rivayete göre Müslüman

lığı bırakıp Hıristiyanlığa geçmiş ve Harun Reşid de onu çarmıha gerdirmiştir. 

Hıristiyanlar, bu olayla ilgili çok acayip ve uzun bir hikaye anlaurlar, ama biz 

böyle bir olayı ne duyduk, ne de vakayinamelerde ve tarih kitaplarında oku

duk Ne var ki onlar bu tür şeylere inamnaya fazlasıyla meyyaldirler ve hatta 

inançlanyla ilgili bir şeyse, herhangi bir tenkide tabi tutmadan kabul etmeye, 

zamanla onu gerçekmiş gibi kabul etmeye teşnedirler. 

IL Kanun 
1 .  gün, Basilius'u anma günü ve aynı zamanda Kalendas ( Calendas) Bayramı' dır. 

Kalendas (0'\..ıl\ğ) kelimesi "hayırlı olsun!" anlamındadır. Bugün Hıristiyan ço

cuklan bir yerde toplanır, sonra kalabalık halinde evleri tek tek dolaşarak yük

sek sesle "Kalendasi Kalendasl" diye bağımlar. Uğradıklan her evden onlara yi

yecek ve bir kase şarap verilir. Bu geleneğin sebebi olarak bugünün Rumlann 

Yılbaşı Günü yani Meryem'in İsa'yı dünyaya getirmesinden bir hafta sonraki 

gün olmasını gösterirler. Kimileri de başka bir hikaye anlatırlar. Rivayete göre 
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Arius, kendi teorilerini açıklayınca bazı insanlar onun yanında yer almışlar. O 

da görüşlerini kabul edenlerle birlikte vanp bir Rum kilisesine el koymuş. Fa
kat kilise müdavimleriyle aralannda tartışma çıkmış. Sonra kilise müdavimleri 
Arius'la banşarak bir şart koşmuşlar. Buna göre kilisenin kapılan üç gün bo

yunca kapanacak ve her gün sırayla gelip kapı önünde dua edecekler; kapı ta
raflardan hangisine açılırsa kilise onun olacakmış. Öyle de yapmışlar. Fakat kapı 
Arius'a değil, muhaliflerine açılmış. Böylece onlann çocuklan da bu mutlu ha
beri duyurmak için ev ev dolaşmaya başlamışlar. 

2. gün, Kostantiniyye halkını Hıri.stiyanlaşuran metropolit Silvester'i anma 
günüdür; 

5 .  gün, Epiphany bayramı münasebetiyle oruç tutulur; 

6. gün, hem Epiphany; hem de vaftiz günüdür. Zekeriya oğlu Yahya, bu

gün otuz yaşına basan Mesih'i Ürdün nehrinde vaftiz suyuna baurarak vaftiz 
etmiş; İncil'de anlauldığına göre Ruh'ul-Kudüs bir güvercin suretinde gökten 
inerek onunla birleşmiştir. Günümüzde Hıristiyanlar da çocuklan üç veya dört 
yaşına bastığında aynı şeyi yapıyorlar. Bunun için piskopos veya papazlar bir 

küveti su ile doldurur, üzerine dualar okur, sonra çocuğu suya daldımlar. Böy
lece çocuk Hıristiyan olmuş olur. Bu yüzdendir ki Peygamber efendimiz "Her 
çocuk saf bir şekilde338 doğar, fakat onu arıne-babası Yahudi veya Hıristiyan ya
hut Mecusi yapar" buyurmuştur. 

Ebu'l Hüseyn el-AhvazI Maii.rifur-ram adlı eserinde vaftizin nasıl yapıldı
ğını anlatmaktadır. Önce bir hafta boyunca kilisede çocuğa sabah akşam dua
lar okurlar. Yedinci gün çocuğun elbiseleri çıkarılıp tüm vücudu yağ ile yağlanır. 

Arkasından kilisenin ortasına konulan mermer küvetin içi ılık suyla doldun.ı.
lur. Papaz suyun sathına l1aç şeklinde beş damla yağ damlatır. Bunun dördü iki 
yana, beşinci damla ise ortaya damlaulır. Sonra çocuk yukan kaldınlıp ayaklan 
tam ortadaki yağ damlasının üzerine gelecek şekilde suya daldınlır. Papaz yan 

taraftan eliyle su alarak çocuğun başına döker. Bu hareketi haç şeklini tamam
layıncaya kadar dört bir yanından tekrarlar ve çekilir. Sonra çocuğu sudan al
mak isteyen kişi gelir. Bu kişi, çocuğu suyun içine oturtur. Papaz çocuğu yı
kar, kilisede bulunanlar da dua okurlar ve arkasından çocuk sudan çıkarılıp bir 
peştamala sanlır, ayaklan yere değdirilmeden kucakta götürülür. Bu arada ki-

338 Bu hadisin değişik rivayetlerinde "lslam fıtrauyla" şeklinde de geçmektedir. 
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lisede bulunanlar yedi defa yüksek sesle "Kirye, eleyson!" yani "Ey Tann, bize 

merhamet et!" derler. Arkasından çocuk yine kucakta tutularak elbiseleri giy

dirilir ve ondan sonra yere bırakılır. Çocuk bir hafta boyunca ya kilisede kalır, 

ya her gün oraya getirilir. Yedinci gün papaz çocuğu ilk küvetten başka bir kü

vette yağsız olarak yıkar. 

1 1 .  gün, kendine işkence eden ve kendisini zincire vuran keşiş Theodosius'u 

anına günüdür; 

13 .  gün, Epiphany bayramının sonudur. Bugün azizler Sirıa dağında kat-

ledilmişlerdir; 

1 5 .  gün, Dımaşk patriği Petrus'u anma günüdür; 

1 7 .  gün, ilk keşiş ve keşişlerin başı Antonius'u anma günüdür; 

20. gün, keşiş ve üstad Euthyrnius'u anma günüdür; 

2 1 .  gün, tarik-i dünya Maximus'u anma günüdür; 

22. gün, Hıristiyan şeriatını ve kanunlarını yazan Cosmas'ı anma günü

dür; 

25. gün, ateşe atılarak yakılan şehit piskopos Policarpus'u anma günüdür; 

25.  gün, yine bugün Chrysostomus denilen Johannes'i anma günüdür. Jo

hannes John kelimesinin Yunanca şeklidir. 

3 1 .  gün, şehit Johannes ve Cyrus'u anma günüdür. 

Şubat 

1 .  gün, üstad Ephraem'i anına günüdür; 

2. gün, Mum Bayramı yani Meryem'in Kudüs tapınağına kırkı çıknktan sonra 

İsa ile birlikte gelmesi münasebetiyle kutlanan bayram günüdür. Bu günü en 

büyük bayram kabul eden Yakubilerin bayramıdır. Söylendiğine göre Yahüdtler 

bugün çocuklannı sinagoga götürüp Tevrat okumaya zorlarlarmış. Eğer bu doğ

ruysa, bunun Şubat'ta değil Şafat ayında olması gerekir. Çünkü Yahudiler ay 

isimlerinde Süryamceyi kullanırlar. O günden başlayarak Mart ayının sekizinci 

gününe kadar orJann oruçlarının başlangıcıdır ki, inşallah ilerleyen sayfalarda 

bunun üzerinde duracağız. [Rumlar] oruç günlerinde anına törenleri düzele

mezler ve daha sonra üzerinde duracağımız gibi yalnızca Cumartesi gününe 

rastlayan anma törenlerini icra ederler. 
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3 .  gün, Mecüstler tarafından öldürülen şehit Belesys'i339 anma günüdür; 

5. gün, Hıristiyanlığı Horasan'a ilk yayan Katolikos Sis'i anma günüdür; 

24. gün, vaftizci Yahya b. Zekeriya'nm başının bulunmasını anma günü-
dür. 

Azar (Mart) 
9. gün, ateşte yakılarak, soğuk ve buzla işkence edilerek öldürülen kırk şe

hidi anma günüdür; 

1 1 .  gün, Kudüs patriği Sophronius'u anma günüdür; 

25 .  gün, Sebbar Bayramı (Annuntiatio Sanctissimce Deiparce). Cebrail'in 
Meryem'in yanına gelip İsa'mn müjdesini vermesi münasebetiyle kutlanır. O 

günle doğum arasında dokuz ay beş küsur gün geçrniştir ki, çocuğun ana kar
nında kaldığı tabii süredir. İsa, her ne kadar bir insan babası olmamış ve Ruh'ul 
Kudüs tarafından [Meryem'in yakasına üflenerek] dünyaya gelmişse de dün
yada tabii şartlara uymuştu ve dolayısıyla ana rahmine düşüşü ve orada kalışı 
da tabii bir şekilde olmuştur.340 

Nisan 

L gün, kırk gün kesintisiz oruç tutan Mısırlı Meryem'i anma günüdür. Bir 
kural olarak anma günü oruçtan sonraki ilk Cuma günü kutlanır ve dolayısıyla 
bu Cuma günü, söz konusu olan yıl da dahil olmak üzere, çevrim İskender 
takviminin başlangıcından itibaren hesaplanırsa, yalnızca Güneş Çevrirni'ninde 
dört defa yani 4. ,  10. ,  15 .  ve 21 .  yıllarda l Nisan'a rastlayan Cuma günü kut
lanabilir. 

1 5 .  gün, 150 şehidi anma günüdür; 

2 1 .  gün, altı synod'u anma günüdür. Synod demek, papaz ve piskopos 
gibi yukanda saydığııruz mertebelerde bulunan. alimlerin bir şeyle ilgili dua et -

339 Bu ismin de Blasius olması gerekir ve aynca Ermeni din adamı Blasius Persler ıarafın
dan değil, Romalılar tarahndan öldürıllmüştü. 

340 Biruni, buradan itibaren yaklaşık yanm sayfa lsa'nm doğduğunda Kudüs'te ayın hangi 
noktada bulunduğunu, doğumun mm olarak hangi gün ve saatte gerçekleştiğini deği
şik hesap sistemleriyle izah etmektedir. Belki kendi bilgisini sergilemeye çalışmaktadır, 
ama günümüzde böyle bir bilginin birkaç kişinin dışında kimseyi ilgilendirmeyeceği 
düşüncesiyle, tercümesi atlanmıştır. 
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mek, bir konuyu veya önemli dini bir meseleyi tartışmak için yaptı.klan geniş 
kapsamlı toplantı yani konsül demektir. Bu tür konsüller uzun zaman aralıkla
nnda yapılır. Halk ise yapılanlan hafızalannda saklayarak, o günün yüzü suyu 
hürmetine bir berekete nail olrrıak veya bir hayra erişmek amacıyla anma tö

reni düzenlerler. 

Altı konsülden birincisi, 318 piskoposun katılımıyla imparator Constantine 
nezaretinde 325 yılında Nicaea şehrinde yapılmıştır. Çünkü üç unsur (trinite) 

konusunda rafizI Arius onlara karşı çıkmış ve ittifaken baba ve oğlu ebedi kabul 

etmelerini reddederek, Mesih'in dirilişinden sonraki Pazar gününün bayram ilan 

edilmesini kabul etmemiş; bunun üzerine bazılan bayramın Yahudilerin Hamur

suz bayramının yer aldığı ayın on dördüncü gününe alınmasını teklif etmişti. 

İkinci konsül, 381 yılında Büyük Arcadius'un oğlu imparator Theodosius'un 

zamanında Kostantiniyye'de 150 piskoposun katılımıyla Ruhun düşmanı deni

len kişinin Ruh'ul Kudüs'ün sıfatına ve bu üçüncü unsurun ebedi ilan edilme
sine karşı çıkması üzerine toplanmıştır. 

Üçüncü konsül, 43 1 yılında Efes'te 200 piskoposun katılımıyla imparator 

Genç Theodosius zamanında, Nesturtliğin banisi ve aynı zamanda Kostanti

niyye patriği Nestorius'un "oğlun sıfatı" konusunda Katolik Kilisesi'ne muhale

fet etmesi üzerine toplanmıştır. 

Dördüncü konsül, Khalkedon'da [Kadıköy' de] 45 1 yılında imparator Marci

anus zamanında Eutyches'in Tannjesus'un bir bedeni yokken iki bedenli kılın

masına, sonra tek bedenli yapılmasına karşı çıkması üzerine toplanmıştır. 

Beşinci konsül, 553 yılında 1. Justian zamanında, Urfa, Mopsuestia �I) 
ve diğer şehir piskoposlannın Kilise'nin temel dogmalanna karşı çıkmakla suç

lanması üzerine toplan_llliŞtır. 

Altıncı konsül, 187 piskoposun katılımıyla Kostantiniyye'de 680 yılında Din

dar Costantine zamanında C yrus ve Büyücü Simeon yüzünden toplanmıştır. 

23. gün, ölünceye kadar defalarca çeşitli işkencelere tabi tutula.rı şehit Mar 
Georgios'u anma günüdür; 

2 4. gün, ikinci İncil'in yazan Marcus'u anma günüdür; 

25 .  gün, Horasan katolikosu Elias'ı anma günüdür; 

27. gün, Christophorus'u anma günüdür; 
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30. gün, Huzistan'da diğer Hıristiyanlarla birlikte katledilen katolikos Si

meon b .  Şabbae'yi anma günüdür. 

Ayyar 
1 .  gün, peygamber Yeremya'yı anma günüdür; 

2.  gün, patrik Athanasius'u anma günüdür; 

4 gün, eski bir geleneğe uygun olarak kutlanan ve Harezm'de de tes'i:d edi

len Güller Bayramı'dır. O gün kiliselere kırmızı güller getirilir. Sebebi, bugün 

Meryem'in ilk gülleri Yahya'nın anası Elizabeth'e sunmuş olmasıdır. 

6. gün, peygamber Eyyub'u anma günüdür; 

7. gün, gökyüzünde haçın görünmesini anma günüdür. Hıristiyan din adam

lannın rivayetine göre bugün, yani Muzaffer Constantine zamanında gökyü
zünde haç şeklinde bir ateş veya ışık görünmüş; bunun üzerine halk imparator 
Constantine'e "Bu işareti kendinize alem yapın, bu sayede tüm dünyanın fatihi 
olacaksınız" demiş. O da halkın tavsiyesine uymuş, her yeri fethetmiş ve bunun 

üzerine Hıöstiyan olmuş. Sonra annesi Helena'yı Kudüs'e İsa'nın çarmıha ge

rildiği ağacı araması için göndermiş; o da İsa olduğu iddiasıyla çarmıha gerilen 
iki hırsızın da cesedinin bulunduğu çarmıhı bulmuş. Fakat kafaları karışmış ve 

hangisinin doğru olduğuna l<.arar verememişler. Sonunda haçı her bir cesedin 

üzerine koymuşlar. Haç İsa'nın cesedine dokunmasıyla birlikte İsa dirilmiş ve 
böylece Helena bu çarmıhın doğru çarmıh olduğunu anlamış. 

Kültürsüz Hıristiyanlar ise Araplann eI-kaud (..ıyLi.\I) dedikleri Yunus takım

yıldızını haça benzetirler. Çünkü en-Nesr el-Vdki'ye yakın bir yerde bulunan Yu

nus takımyıldızı dörtgenin dört köşesini andLrrnaktadır. Güya Yunus takımyıldızı 
içindeki bu haç Mesih'in çarmıha gerildiği yer'ırı tam karşısında ortaya çıkarmış. 
Bu insanların dünyadaki başka halkların da gökyüzündeki yıldızlan gözledik

lerini, yıldızlarla ilgili her şeyi asırlar boyunca inceleyip, bu bilgileri nesilden 

nesle aktardıklarını, Yunus takımyıldızının gökyüzünde sabit bir yeri olduğunu 
ve bu bilgiyi atalarından tevarüs ettilderini düşünmemeleri şaşılacak şey Hatta 
bu tip Hıristiyanlar çarmıha gerilme olayını değişik tuhaf şeylere benzetir, akla 

hayale gelmedik hükürrıJer çıkarırlar. Örneğin güya Allah, çölde bulunduklan 
sırada yılanlar çoğalınca, İsrail oğullanna bakırdan bir yılan yapıp onlann sal
dırmasını önlemek amacıyla bir kirişe asmalan.rıı emretmiş de, daha sonralan 
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İsa'yı çarmıha germe fikri buradan çıkmış. Bir başka iddia ise, Müsa'nın muci
zesinin elindeki asa olduğu, asanınsa uzun bir hat şeklinde bulunduğu, Mesih 
geldiğinde asasını bu hattın üstüne attığı, onun hemen bir çarmıha dönüştüğü, 
bununsa Müsa'nın şeriatının İsa tarafından tamamlandığı anlamına geldiği şek
linde. Halbuki tam olan bir şey fazlalık veya eksiklik kabul etmez. Örneğin çar
mıhın üzerine istenilen herhangi bir yönden üçüncü bir asa koyarsanız, "la" (�) 
harfi elde edersiniz ki, bu dahi fazlalık ve eksikliğe yer olmadığını gösterir. 

Bazı Müslümanlann benzeri bir halüsinasyona kapılıp, Muhammed (..ı.....::.....) 
ismini insan suretine benzeterek mistik bir anlam çıkarmalan da aynı şeydir. 
Bunlara göre güya buradaki "mim" harfi insanın başını , "ha" gövdesini, ikinci 
"mim" bel kısmını ve "del" harfi de iki bacağını temsil ediyormuş. Bunlar, (aynı 
mim harfinin temsil ettiği) baş ile bel arasındaki mesafeyi birbiriyle kıyaslasa
lar ve vücudun diğer kısımlarının sayısını göz önünde bulundursalar, ne ka
dar cahil olduklan ortaya çıkacaktı. Yine onlar, aynı organların neslin devamı 
için gerekli organlar olduğunu da unutuyorlar. Belki de bu iddiayı ileri sürer
ken erkekleri değil, yalnızca kadınlan düşünmüşlerdir. Bir harf fazla veya eksi
ğiyle Muhammed'le aynı şekle sahip olan Hamid (�) veya Mecid (*"") yahut 
benzeri başka isimlere ne gibi yakıştırmalar yaptıklannı doğrusu bilmek ister
dim. Eğer bu isimlerin bazılarını onlann metotlanna göre birbiriyle kıyaslarsa
nız, iddianın ne kadar gülünç ve saçma olduğunu görürsünüz. 

Bu Hıristiyan mezhebinin haç konusunda ve meselenin tashihinde kesildi
ğinde kesim yüzeyinde haça benzer çizgiler görülen şakayık ağacına takılıp kal
ması daha da tuhaftır. İddialannın bundan da garip tarafı, bu gerçeğin İsa'nın 
çarmıha gerildiği sırada ortaya çıktığıdır. Bu ağaç genellikle bu doğrultuda kul
lanılır ve ölünün tekrar dirilişinin sembolü olarak ondan bir parça saralı bir ki
şiye bağlanır. Bu insanlar İsa'dan uzun zaman önce yaşamış yazarlann söyle
diklerini hiç işitmemiş, yazılmış tıp kitaplarına hiç bakmamış, özellikle üstat 
Galenus'un bu ağaç hakkında söylediklerine hiç göz atmamışlar mı? Bu insan
lar, hangi konuda görüş bildirirlerse bildirsinler ve hatta görlişlerirıi birbirine 
ters düşse dahi, ruhun ve tabiatın fiziki olaylara etkisinden hareketle hüküm 
verirken, hep konunun baş kısmında kendi görüşlerine uygun düşen bir şey
ler bulur, kafalanndan geçen düşünceye göre örnekler seçer, her şeyi kendi ke
yiflerine göre uydururlar. Halbuki bu tür argümanlar ancak kıyas edilenle kı
yas eden, delil ile medlul birbiriyle örtüştüğü zaman kabul edilebilir. Tabiatta 



3 12 MAZİDEN KALANLAR 

pek çok şeyde birbirine zıt (örneğin siyah ve beyaz) korelasyonlar veya ikili for

masyonlar, pek çok bitkinin yapraklannda ve tanelerinde (tohumlannda) üçgen 
formasyon, keza yıldızlann hareketlerinde, yükseliş ve düşüş anlannda dörtgen 

formasyon, pek çok çiçeğ'ın çanak yapraklannda, taç yapraklannın çoğunda ve 

köklerinde beşgen formasyon, dairelerin tabii şekillerinde, an kovanlannda ve 
kar tanelerinde alugen formasyonlar mevcuttur. Aynca tüm rakamlar ruhun ve 
tabiatın etki alanı içinde bulunan fiziki olaylarda ve özellikle çiçeklerde ve ağaç 
çiçeklerinde vardır. Her gülün yapraklan, çanaklan ve kökleri, formasyonlannda 

(türlerine göre) bazı rakamlar içerirler. Eğer herhangi biri teorisine bu tür özel

likleri delil göstererek destek aramaya kalkarsa, bunu yapabilir; ama kendisine 
kim inanır onu bilmem. 

Minerallerde de bazı şaşırucı fiziki özellikler vardır. Söylediklerine göre Beyt'ül 

Mukaddes'in Maksüra'.smda (yani sunağında) bir taş üzerinde hafifçe silinmiş 

vaziyette "Muhammed sallallahu aleyhi vesellem Allah'ın elçisidir" kitabesi var
mış. Mihrabın arkasında ise beyaz bir taşın üzerinde şu kitabe yer alıyormuş: 

"Bismillahirrahmaniahim. Muhammed Allah'm elçisidir; Hamza ona yardım et

miştir." Üzerinde eı:ntr'ul-mü'mirıin Ali'nin adı yazılmış yüzük taşı bir hayli faz

ladır. Çünkü Ali adı şekline dağlardaki [maden] damarlannda sık sık rastlanır. 

Çeşitli yalanlar ve uydurmalar da bu tür şeylere atfedilir. Bir defasında bir 

Şii propagandist benden kullanabileceği herhangi bir şey anlatmamı istemişti. 

Ben de ona el-Kind.I'nin "Kitab et-telvih" (eo_,l:;ll ._,.,\.:iS) adlı eserinden, çeşitli mad

delerin karışımından nasıl mürekkep yapılacağına dair formülü çıkarıp vermiş
tim. Bu mürekkebi bir akik taşma damlatıp üzerine yazı yazabilirsiniz; soma 

taşı ateşe tuttuğunuzda üzerindeki yazı beyaz renkte görünür. Tabii ki o, bu taş 

üzerine Muhammed, Ali vs. gibi isimler yazacak, hem de fazla özen gösterme
den ve pek de anlaşılır olmayan bir şekilde yazacak, sonra da bu taşlann tabiat 
eseri olduğunu, bilmem hangi ülkenin hangi yerinden geldiğini söyleyecek ve 

bu göz boyamacılık sayesinde Şiilerden epey bir para sızdıracaktır. 

Çiçeklerin garip yanlan içinde bir tanesi vardır ki, ne kadar şaşılsa yeridir 
Taçyapraklannm sayısını kastediyorum. Açılmaya başladıklannda bu taçyaprak

lann üst kısırrJan bir daire oluşturur ve çoğu kez geometrinin kanunlarına da 
uyar. Konik kesitlere değil de, yuıe çoğu kez geometri kanunlan ile bulunan da

irenin kirişlerine uygundurlar. 7 ya da 9 taçyapraklı çiçek bulmak çok zordur, 
çünkü bunları geometri kanunlanna göre bir daireye ikizkenar (üçgen) 0-;..ıl....ü.. 
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t)l,.,;,,'J\) olarak yerleştiremezsiniz. Taçyapraklannın sayısı her zaman 3,4,5,6 ya 
da 18'dir. Bu, sık sık karşılaşılan bir şeydir. Belki de bir gün 7 ya da 9 tane taç
yaprağı olan bir çiçek türü bulunur ya da bilirıen türlerden birirıde 7 veya 9 

taçyaprağına rastlanır. Ancak genel olarak doğanın kendi yarattığı türleri ve ta
kınılan olduğu gibi korumak eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 

Bununla birlikte, doğanın yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlerde 

kimi kez hataya düştüğü (düzen dışına çıktığı) görülüyor. Ömeğirı bir ağaçtaki 

narlardan birinin çekirdeklerirıi saydığınızda, diğerlerinin de birirıcisiyle aynı 

miktarda çekirdeğe sahip olduğunu görürsünüz. Tabiat diğer tüm konularda da 

bu prosedürü uygulamaktadır. Tabiatın üzerirıe yüklendiği görevi muntazaman 

yerine getirmekle birlikte, zaman zaman bazı hatalar yani düzensizlikler de gö

rülmektedir. Kimileri bunlann başka bir Tann'nın eseri olduğu konusunda bu 

düzensizlikleri delil olarak göstermek isterler, fakat Allah Teala zalimlerirı an
lattıklanndan çok daha yücedir. 

Tekrar konumuza dönelim. 

8. gün, dördüncü İncil'irı yazan Yohanna ve keşiş Arsenius'u anma günü

dür; 

9. gün, Eş'ıya peygamberi anma günüdür. Dad Yeşu' İncil'e yaptığı yorumda 

ondan Şa'ya �) diye söz eder. Doğrusunu Allah bilir. 

10. gün, piskopos Dionysius'u anma günüdür; 

12 .  gün, başpiskopos Epiphanius'u anma günüdür; 

13 .  gün, şehit julianus'u anma günüdür; 

15 .  gün, yeni usule göre Güller Bayramı'dır; dördüncü gün gül bulmak çok 
zor olduğu için (bugüne tehir edilmiştir) . Hora-;an'da da eski usule göre değil, 

aynı tarihte kutlanır. 

16 .  gün, peygamber Zekeriya'yı anma günüdür; 

20. gün, rahip Cyriacus'u anma günüdür; 

22. gün, Muzaffer Constantirıe'i anma günüdür. Kostantiniyye'ye ilk gelip 

yerleşen ve çevresini surlarla çeviren kral odur. Şehir daha sonra onun adıyla 

Kostantiniyye olarak isimlendirilmiş; halellerinirı de ikametgahı olmuştur. 

24. gün, büyük bir mucize sergileyen keşiş Simeon'u anma günüdür. 
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Haziran 
1 .  gün, Başak Bayramı' dır. İnsanlar başaklan buğday tarlalanndan getirip, üze

rine dualar okur ve Tann'dan bereket dilerler. Aynı gün Zekeriya oğlu Yahya'yı 
anına günüdür ve insanlar bugün onu anmak suretiyle Tanrı' dan buğdaylan için 

bereket dilerler; bu bayram Yahüd1lerin Şavuot bayramı yerine kutlanır. 

3. gün, Buhtanassar'ın Azarya, Hananya ve Mişayel [Mickael] adlı çocuklan 
yaktırmasını ve ayrıca tapınağın yenilenmesini anına günüdür; 

5. gün, patrik Athanasius'u anma günüdür; 

8. gün, Nesturtliğin kurucusu Nestorius'u kiliseden kovan ve sürgüne gön
deren patrik Cyrillus'u anma günüdür; 

12 .  gün, dört İncil'in yazarlan olan Matta, Markus, Luka ve Yohannes'i 

anma günüdür; 

1 8. gün, şehit Leontius'u anma günüdür; 

2 1 .  gün, İsa'dan yaklaşık iki yüzyıl soma Hıristiyanlığı Merv'e taşıyan presb
yter Berekhya'yı � y) anma günüdür; 

22. gün, baş meleklerden Cebrail ve Mikail'i anma günüdür. Bugün insan
lar bu iki meleği anarak Tann' dan rahmet diler ve mahlukatı aşın sıcaklardan 
korumasını niyaz ederler; 

25. gün, Zekeriya oğlu Yahya'nın doğum günüdür. Onun doğumu...'1un müjde-

lenmesinden doğumuna kadar 258 gün yani sekiz ay, on sekiz gün geçmiştir; 

26.  gün, işkence edilerek öldürülen şehit Febronia'yı. anma günüdür; 

29. gün, havari Pavlos [Paul]u anma günüdür; 

30. gün, havarilerin başı Peter yani Simeon Kephas'ı anma günüdür. 

Temmuz 

1 .  gün, İsa'nm şakirtleri olan on iki havariyi anma günüdür; 

2. gün, İsa'nm çarmıha gerilmesinden sonra geri geldiğinde parmağıyla do
kununcaya kadar ona inanmayan havari Thomas'ı anma günüdür. [Rivayete 
göre Thomas] İsa'ya dokununca Yahüaılerin yaptıklan işkencenin izini görmüş
tür. Hindistan'a Hııistiyanlığı yayan da odur. 

5. gün, şehit Dometius'u anma günüdür; 

7. gün, şehit Procopius'u anma günüdür; 
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8. gün, Simon Thaumaturgus'un anası Marta'yı anma günüdür; 

9. gün, Buhtanassar'ın üç çocuğu yakmasını anma günüdür. İddiaya göre eğer 
bu aı'l.ma geleneğini korumazlarla, Temmuz sıcağından yanıp kavrulurlarmış; 

10. gün, kırk beş şehidi anma günüdür; 

l l .  gün, şehit Phocas'ı anma günüdür; 

13 .  gün, şehit Thuthael'i anma günüdür; 

14. gün, bizim zamanımızda genç yaşta öldürülen Mervli Yohanna'yı (\h.J;l 
(,iı3yJI) anma günüdür; 

15.  gün, Cyricus ve anası julitta'yı anma günüdür. Rivayete göre daha üç ya
şındayken krallardan birine öyle kati deliller sunmuş ki, on dört bin kişi onun 
elinden Hıristiyan olmuş. 

20. gün, Üzüm Bayramı'dır. İlk üzüm salkımlan derilince insanlar Tann'ya 
bereket duası yaparlar ve daha çok ürün vermesini isterler; 

2 1 .  gün, şehit Paphnutius'u anma günüdür; 

26. gün, fizikçi şehit Panteleemon'u anma günüdür; 

27. keşiş Simeon Stylites'i anma günüdür; 

30. gün, İsa'nın yetmiş ıki şakirdini anma günüdür 

Ağustos 
1 .  gün, İsa'nın annesi Meryem'in hastalanması münasebetiyle tutulan oruç 

günüdür. On beş gün sürer ve son gün Meryem'in ölüm günüdür. Aynı gün 
Makkabi Solomonis'i anma günüdür. Mecusiler onun yedi çocuğunu öldürmüş 
ve kendisini de fınnda kızartrnışlardır. 

5 .  gün, İmran oğlu Musa'yı anma günüdür; 

6. gün, Tabür dağı bayramıdır. İncil'de anlatıldığına göre bugün İsa'nın şa
kirtlerinden Simeon, Yakub ve Yohannes onunla beraberken fakat uyııduklan 
bir sırada İmran oğlu Musa ve İlyas Tabur dağında ona görünmüşler; şakirt
leri uyanıp da bu manzarayı görünce "Efendimiz, izin verin biri sizin için, di
ğer ikisi Musa ve 1lyas için üç çadır kuralım" demişler, fakat onlar daha sözle
rini tamamlamadan gökyüzünde oluşan üç bulut onlann üzerinde durup gölge 
yapmışlar; daha sonra Musa ve İlyas bulutlann içine girip gözden kaybolmuş
lar. Musa bu olaydan çok uzun yıllar önce ölmüştü, fakat Ilyas - onlann söyle-
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diklerine göre, - henüz yaşıyor, ama kendisini insanlardan gizleyerek kimseye 
görünmüyordu. 

7. gün, şimdi belirttiğimiz gibi canlı Ilyas'ı anma günüdür; 

8. gün, İlyas'ın şakirdi peygamber Ehsha'yı anma günüdür; 

9. gün, piskopos Rabüla'yı anma günüdür; 

10.  şehit Mamas'ı anma günüdür; 

15 .  gün, Meryem'irı ölümünü anma günü. Hıristiyanlar "anma günü" ile 
"bayram''ı farklı şekilde kutlarlar. Sonuncusu birincisinden daha önemlidir. 

16.  gün, Yesay; Yeremya, Zekeriya ve Hezekiyel peygamberleri anma gü-
nüdür; 

1 7. gün, şehit Selevkus ve nişanlısı Stratonice'i anma günüdür; 

20. gün, peygamber Samuel'i anma günüdür; 

2 1 .  gün, şehit Lucius'u anma günüdür; 

26. gün, yüzyılın en cılız insanı keşiş Saba'yı anma günüdür; 

29. gün, Yahya'nın öldürülüp başının kesildiği gün Me'mun b. Ahmed es
Selenıl el-Herevi:, kendisinirı Kudüs'te Sütun Geçidi denilen yerde taşların tepe
ler ve dağlar gibi yığıldığını gördüğünü; insanların bu taşların Yahya'nın kanı 
üzerine atıldığını, fakat kanın sürekli kayrıayarak taşların üstüne çıktığını ve 
Buhtanassar'ın yeteri.nce adam öldürüp kanlanm Yahya'nın kanının üzerine 
akıtmasındCL.'"l sonra kaynamanın durduğunu söylediklerini nakletmektedir. Bu 
olay İncil'de anlatılmaz. Ben de ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü Buhtanassar 
Yahya'rnn öldürülmesinden yaklaşık 445 yıl önce Kudüs'teydi ve bu olayın ol
duğu sırada Beyt el-Mukaddes Roma krallan Vespasian ve Titus tarafından ikinci 
kez talırip edilmişti. Kanaatimce Kudüs halkı şe.hri yakıp yıkan herkese Buh
tanassar adını veriyordu ve bazı tarihçilerin bu defa şehri yıkan kişirıin Eşkani: 
[Parıl kralı Cudarz b .  Şapür b.  Afkürşah olduğunu söylediklerini işitmiştim. 

30. gün, tüm peygamberleri anma günüdür. 

Eylül 

l .  glın, Tac Bayramı' dır. Yılın sona ermesi münasebetiyle Tann'ya dua eder 
ve O'ndan bereket dil.erler. Bu, aynı zamanda Eylül ayının sona em1esiyle bir
likte yeni bir yılın da başlaması bayramıdır. 
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3 .  gün, Nişapur'da öldürülen yedi şehidi anma günüdür; 

8. gün, Meryem'in annesi Hanna ve babası Yuyakim'i anma günüdür; 

1 3 .  gün, tapınağın yenilenmesi dolayısıyla yapılan dua günüdür; 

14. gün, İmparator Constantine ve annesi Helena'nın haçı bulup Yahüdl.lerin 
elinden almalarını anma günüdür. [Bilindiği gibi] haç Kudüs'te bir yere gömül
müştü ve biz bundan birkaç kez söz etmiştik. 

15 .  gün, Altı Konsül'ü anma günüdür; 

16 .  gün, şerit Euphernia'yı anma günüdür; 

20. gün, şehit Eustathius'u, kansı ve annesini anma günüdür; 

23.  gün, şehit Vitellius'u anma günüdür; 

24. gün, yakılarak öldürülen şehit Thecla'yı anma günüdür. Aynca Kudüs 
yakınlanndaki Elya'da bulunan Kumame Kilisesi'ni341 anma bayranudır; 

2 5 .  gün, şehit Sabinianus, Paulus ve Tatta'yı anma günüdür; 

28. gün, keşiş Chariton'u anma günüdür; 

29. gün, Ermenileıin havarisi piskopos Gregorius'u anma günüdür. 

Bunlar, Melki.lerin anma ve bayram günleri hakkında bildiklerimizdir. Bu 
günlerin bazılan Nesturilerin günleriyle aynıdır. Bu konudan aynca bahsede
ceğiz, ama önce her iki mezhepte de var olan ve aynı şekilde icra edilen oruç 
ibadetiyle ilgili bilgi verelim. 

341 Kumame Klisesi'ndeki "Kumame" kelimesi "Kıyamet" kelimesinin halk diline yerleş
miş yanlış soylenişidir. Doğrusu Kıyamet Klisesi'dir 



xv 
IDRİSIİYAN ORUCU, MÜŞTEREK KUTLANAN 

BAYRAMI.AR VE ANMA GÜNLERİ 

Daha önce Yahudilerin Hamursuz Bayrarnı'nın hususiyetleriıı.den, şartlann
dan, bayram tarihinin nasıl hesaplandığından ve bunun sebeplerinden yeterli 
şekilde bahsetmiştik. Hıristiyan orucu da Hamursuz'la bağlantılıdır ve onun ih
das ediliş sebepleri ile Hıristiyan orucunun ihdas ediliş sebepleri arasında ilişki
ler vardır. Şimdi Allah'ın yardımı ve lütfu ile bu oruç hakkında elimizden gel
diğince bilgi vermeye çalışacağız. 

Hıristiyan orucu kırk beş gündür. Daima Pazartesi günü başlar ve başlan
gıcından itibaren kırk dokuz gün somaki Pazar günü son bulur. Orucun biti
minden önceki son Pazar gününe onlar Sa'antn (CJ:ı-ib) (yani Hosanna342 veya 
Palın Sunday) derler. Hıristiyanlar, Hamursuz'un daimi olarak Palm Sunday ile 
oruç bitimi arasındaki bir zamanda yani orucun son haftasında olmasını şart 
koşarlar. Yani ne son Pazar gününden (Palın Sunday) önce olabilir, ne de oru
cun son gününden daha sonraki bir günde. 

Yahudilerin Hamursuz'unun hangi gün başlayıp hangi gün bittiğini daha 
önce anlatmıştık. Bu konuda Hıristiyanlar Yahüdtlere uymadıkları gibi, çevrim
ler (J,...�)343 konusunda da hemfikir değillerdir. Cicel (�) kelimesi, Süryarıice 
gtgal (�) kelimesinin Arapçalaştırılmış şeklidir. Gigal ise İbranicedeki mahzur 
ile ayrn anlamdadır. Halklann her birine özgü termini'yi vermemiz daha doğru 
olur. Onlar Büyük Çevrım'e indikutya (\.:ı.b�I) diyorlar, fakat her seferinde onu 
bu şekliyle tekrar etmek zor olacağı için, onun yerine Büyük Cicel (Büyük Çev
rim) kelimesini ku1la.nacağı.z. 

34 2 Hosanna: Hozana da denir. Saa.11in veya Şaanın kelimesi Aramice ( Oşa'na) veya ( Osa'na) 
kelimesinden İbraniceye bu şekilde geçmiştir. Anlamı "Ya Rabbi, kurtar!" denıektir. Ke
lime Yunancada "Hosanna" şeklini almışur. İncil'de lsa'yı selamlamak için kullanılır. 

34 3 Ceyacil, cicel'in çoğuludur. 
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Çevrimler arasındaki farkın sebebi, Yahudilerin iskender takviminin birinci 
yılı olarak çevrimin 10.  ytlını, Hıristiyanlarınsa 13.  yılını esas almalandır. Keza 
Adem'le İskender arasındaki zaman dilimi de kimilerine göre 5069 , kimilerine 
göre 5 180 yıldır; ama çoğunluk sonuncu rakamı esas alır ve (diğer halkların) 

ilim adanılan arasında bilineni de odur. İlk İslam filozofu Halid b. Yezid b.  Mu
aviye b. Ebü Süfyan,344 - ki bazılan onun ilminin kaynağının insanlığın babası 
Adem'in bilgilerini sakladığı Hazine Mağarası'ndan Danyal peygamberin çıkar
dığı ilim olduğunu söylerler, - dizelerinde şöyle der: 

ı"L.._.._:i � cl _)I ı"l�I lJ.4 �1 ı"W �_, 

..::.....Ja.i.J ..:..........\..... ....i_,Jl JI � .ı.i ô.).J..ı...... öt. .J 
L.l.4::..1 .J ö�4 i\::.l\j Lo".>L,... ':il "-'.J 0:.) .#ıl 

Üç tam yıla eklenmiş on yıl tamam olunca 

Altı kere bin yıla bir yüzyıl daha eklenince 

Rabbinin dini İslam'ı ortaya koydu o,345 

Ve pekiştirdi onu tamamlayıp Hicret'le346 

Hicret, İskender takvimiyle 933 yılında gerçekleşmiştir. Bu rakamı yuka
nda verilen 6 1 13 yılından yani dünyanın yaratılış tarihinden [Aera Mundi] çı
kardığınızda 5 180 yıl kalır (ki, Adem'le iskender arasındaki zaman dilimidir) . 
Soma bu yıllan Küçük Çevrim yıllanna çevir.nce 12 yıl kalır. Bu rakam, "gigal" 
başlangıcından İskender takviminin başlangıcına kadar olan süredir. Yahüdtler 
"ibbur"u buna göre şu şekilde tertiplemişlerdir: 2-5-7- 10-16- 1 8. Çünkü her
hangi bir eksiği bulunmayan tertip budur. 

Yahudiler, Hamursuz'u "gigal"ın birinci yılının 25 Mart tarihine sabitledi
ler. Çünkü Hamursuz'un İsa'nın çarmıha gerildiği yılda bu tarihte olması gere-

344 Ebü Süfyan kelimesi burada normalde Arap dili kurallanna uygun olarak Ebt Süfyan 

şeklinde yazılması gerekirdi; fakat bu kural burada ve başka yerlerde bilerek ihlal edil

miştir. Halid b. Yezid Araplar arasında kimya ilminin babası olarak kabul edilir. 
345 Yani Hz. Muhammed. 
346 Yani Adem'den sonra 6113 yılında. 
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kiyordu ve bunu esas alarak diğer yıllardaki Hamursuz tarihlerini tespit ettiler. 
Buna göre onun en erken tarihi 2 1  Mart, en son tarihi ise 18 Nisandır ve top
lamı [Terminus Paschalis] 28 gündür. Diğer yandan Hamursuz'un en erken ta

rihi kesin bir şekilde tespit edilen ilkbahar ılımından iki gün sonrasına (yani 1 9  

Mart) rastlar ki, bu da bizim için Canones Apostolonım'un 7. Canon'unda belir
tilen şu kuralın ihlal edilmemesi konusunda yardımcı ve uyancıdır: "Herhangi 
bir piskopos veya presbyter yahut diaconos Paskalya bayramını ilkbahar ılımından 
önce Yahudilerle birlikte kutlarsa, görevinden aziedilecehtiı: " 

Eğer Hıristiyanlann Paskalya'sı YahüdI Hamursuz'u ile aynı zamana rast
larsa veya ikisinin tarihi arasında önemsiz bir fark olursa, Hamursuz'la kanş
masın diye ona paralel olarak aynı gün rniktannda ertelenir. Ancak, Paskalya 
Hamursuz'dan önce olamayacağı için, onun en erken başlama tarihinden en az 

bir gün geç başlaması gerekir ki, o da 22.  Marta rastlayacaktır. Keza Paskalya 
Hamursuz'un en son tarihinden bir hafta sonrasına denk gelebilir. Öbür türlü 
Paskalya ve Hamursuz aynı güne (yani Pazar gününe) rastlayacaktır ki, bu du

rumda Paskalya bir sonraki Pazar gününe ertelenir ve böylece Hamursuz'dan 

bir hafta sonrasına denk gelmiş olur. Eğer Hamursuz'un son günü (18 Nisan) 
ise, bu durumda Paskalya da ancak 2 5  Nisanda mümkün olacaktır. Dolayısıyla 
Paskalya'nın mümkün olduğıı gün sayısı otuz beştir. Bu yüzden Büyük Perhiz'in 
başlangıcı Paskalya'nın kutlanmasının mümkün olduğıı günlerle paraleldir. Yani 

en erken 2 Şubat, en geç 8 Mart olabilir. Binaenaleyh Büyük Perhiz başlangıcı 

ile Hamursuz arasındaki boşluk en fazla 49 gün, en az 4 2 gündür. 

Normal bir yılda Hamursuz dolunayı ile Mart hilali yahut ekhyılın İkinci 

Mart'ı (İkinci Azar) arasındaki zaman dilimi 44 gün, 7 saat, 6 dakikadır. Hilal 

daima küçük aralık i.le büyük aralığın (Büyük Perhiz başlangıcı ile Hamursuz) 

başlangıcı arasında yer alır ve Büyük Perhiz'in ilk gününe yakın bir tarihe rast
lar. Bu hilalin tespitinde Şubat ayındaki hilalin gözlenmesinden sonra ondan 
bir önceki veya bir sonraki Pazartesi esas alınır. Bu Pazartesi, orucun iki sının 
(Terminus Jejunii] yani 2 Şubat ile 9 Mart arasında hangi güne rastlıyorsa, oruç 

o günden başlatılır. Eğer söz konusu Pazartesi bu iki boşluk arasında herhangi 
bir güne rastlamıyor ve belirtilen sınırlar arasında bir güne denk geliyorsa, hi
lal nazar-ı itibara alınmadan bir sonraki hilal gozlenir ve böylece orucun baş

langıç günü tespit edilir. 
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Daha önce belirttiğimiz gibi Hamursuz, en erken tarih olarak ytlın başlan

gıcına doğru en fazla 2 1  Azar'dan önce olabilir_ Eğer o gün dolunaysa ve o da 
Cumartesiye rastlıyorsa, o yıl normal ytldır_ Hesaplamada esas alınan hilal 4 Şu

bata rastlar ve bu tarihe en yakın Pazartesi ondan [4 Şubattan] önce gelen Pa

zartesidir ve dolayısıyla orucun başlama tarihi, eğer yıl artıkyıl ise 1 Şubat, nor

mal yıl ise 2 Şubattır_ Bu tarih Terminus Jejunii içinde yer aldığından Büyük 
Perhiz'in başlangıç tarihi de odur. 

Hamursuz, en çok 18  Nisana ertelenebilir. Eğer o gün dolunay varsa ve 

Pazar gününe rastlamışsa, o yıl artıkyıldır; hesaplamada esas alınan hilal yani 

İkinci Azar hilali Süryani Azar'ın 5 .  gününe rastlar. Aynı ayın 8. günü, bu hilal

den sonraki Pazartesidir ve ona en yakın olanıdır. Çünkü bu durumda Süryani 

Azarının 1 .  günü Pazartesidir. Dolayısıyla Büyük Perhiz'in başlangıcı, Terminus 

Jejunü'nin başlangıcının muhtemel en son tarihi olan 8. Azar (Mart)tır. 

Eğer Birinci Azar'ın hilaline dönersek, onun normal yılda 5 Şubata rastla

dığını görürüz ki, Pazar günü Şubatın birinci günüdür. Bu durumda ondan 

(yani 5 Şubattan) önceki Pazartesi Terminus Jejunii'nin başlangıcı olan en ya

kın gün (yani 2 Şubat) olacaktır. Eğer diğer şartlar da uygunsa, bu tarih BüyLık 

Perhiz'in başlangıç günü olarak alınabilir. Fakat eğer bugünü Büyük Perhiz'in 

birinci günü olarak alırsak, o takdirde orucun bitimi Hamursuz'dan bir ay ön

cesine rastlayacaktır ki, onlann dogınalarına göre böyle bir şey mümkün değil

dir. Eğer yıl artıkyıl [yani ekliyıl] ise, hilal 4 Şubata rastlayacak, ondan öncesine 

rastlayan en yakın Pazartesi 1 Şubat olacaktır ki, bu tarih Terminus Jejunii'de 

(2 Şubat-8 Mart) yer almaz. Dolayısıyla bu hilali bir yana bırakıp bir sonrakini 

esas almak zorundayız. 

İsa'nın arkadaşlan Büyük Perhiz'in başlangıç gününü tespit edebilmek için 

önce Yahüdı:lerin Hamursuz gününü öğrenmek zorundaydılar. Bu maksatla 

Yahüdı:lere müracaat edip, onlardan bilgi almak istediler, ama Yahüdı:ler arala

rındaki adavettendolayı anlan yanıltmak için gerçekle ilgisi olmayan şeyler an

lattılar. Zaten iki tarafın kullandığı takvimler de farklıydı. Dolayısıyla Hıristiyan 

matematikçiler meseleyi ele alarak, değişik çevrim ve farklı metodlarla hesap

lamalar yaptılar. Onlar, günümüzde ittifaken k-ullanılan bu metoda Chronicon347 
demektedirler ve rivayete göre bu cetvel Kesarya [Kayseri] piskoposu Eusebius 

ve Nikea [İznik] Konsülü'ne katılan 3 1 8  piskopos tarafından hazırlanmıştır 

347 Köklü Uzlaşma anlamındadır. 
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Hıristiyan Chronicon'u 
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Büyük Perhiz'le İlgili Bayramlar 
348 

Oruçta.rı somaki beşinci gün, azap edilenleri anma günüdür. Bu insanlar, 

kendi dinlerini terk etmeye zorlayan bir kraldan kaçan Hıristiyanlardandır. Bun
lar, gece yola çıkıp kaçmışlar fakat hepsi de ölmüştür. Bu Cuma'ya Küçük Ho

sanna [ Cumacık] da denir. 

Oruçtan sonraki ilk Pazar gününe Yeni Pazar denir. Rivayete göre bugün 

İsa beyaz elbise giymiştir. Hıristiyanlar bu günü tüm işlerin sıfırdan başlama 
günü ve ticari anlaşmalann, yazılı kontratlann tarihi olarak telakki ederler. Ön
ceki Pazar günü daha meşhur bir isimle yani "fıtır" olarak bilindiği için bunu 
birinci Pazar sayarlar. 

Hosanna ve Diriliş bugüne rastladığı için Hıristiyanlar tüm Pazar günle
rini mübarek günler olarak kabul ederler. Tıpkı bunun gibi, Tevrat'ta Tann'nın 
kainatın yaratılmasını bugün tamamladığı şeklindeki bilgiye uygun olarak Şa
bat günleri de Yahüdiler tarafından mübarek gün kabul edilir. Bazı Müslü

man alimlere göre de Cuma gününün mübarek gün kabul edilmesinin sebebi, 
Allah'ın bugün yaratma işini tamamlayıp, kendi ruhundan Adem'e üflemiş ol
masıdır. Gökbilimciler ise tüm dinlerde bazı hafta ve günlerin mübarek kabul 

edildiğini; bunun sebebinin söz konusu günlerle bağlantılı yıldızlann peygam

berlerin horoskoplanm ve onlann zuhuruna işaret eden takım yıldızlamıın bir
birlerine yakınlaşmasında rol oynadıklarına inanılmış olmasından kaynaklan
dığını belirtirler. 

Oruçtan kırk gün somaki gün hep Perşembeye rastlayan Miraç bayramı

dır (U)\.uJI *") [İsa'nın göke yükseliş bayramı] . Rivayete göre İsa o gün Zeytin 
Dağı'ndan göğe yükselmiş ve kendilerine Paraclete'i (Şefaatçi'yi) yani Ruh'ul 
Küdüs'ü gönderinceye kadar havarilerine Kudüs'te Hamursuz'u kutladığı odada 
kalmalarını ernretıniştir. 

Miraç'tan on gün sonra hep Pazar gününe rastlayan Whitsunday Cv b ·l;bi•) 
yonusudur. Buglin Ruh'ul Kudüs'ün yeryüzüne inip İsa'rnn kendisini şakirtle
rine yani havarilerine gösterdiği gündür ki, havariler o günden sonra değişik 

diller konuşmaya başlamış, birbirlerinden aynlmış ve her biri kendisine ilham 

edilen dilin konuşulduğu ülkeye gitmiştir. 

348 Metnin burasında bazı saurlar düşmuş. 
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Hıristiyanlar bugün akşam orucun bitiminden itibaren bugüne kadar hiç 

yapmadıkları şeyi yaparak secdeye varırlar. Çün_kü İncil'in emrine uygun ola

rak onlar diğer ibadetlerin tamamını ayakta icra ederler. Aynı şey (yani secdeye 

varma) Birinci Konsül'ün son kararma binaen diğer tüm Pazar günlerindeki iba

detler için de konulmuştur. 

Melkilere göre Havariler Orucu'nun birinci günü, daima Whitsunday'den 

sonraki on güne rastlayan Çarşamba günüdür. Orucun son günü ise, başlama

sından somaki kırk altıncı güne rastlayan Pazar günüdür. Bu orucun üçüncü 

günü olan Cuma'ya Altın Cuma derler. Rivayete göre havariler o gün Beyt'ül 

Mukaddes'te dilenmekte olan oturak bir kişinin yanına gelmişler. Adam "Al

lah rızası için" diyerek sadaka istemiş. Havariler "Bizde altın da yok gümüş de; 

ama ayağa kalk, yatağını sırtına yükle ve işine bak" demişler. "Bizim senin için 

yapabileceğimiz en iyi şey bu." Adam birden ayağa kalkmış, derdinden kurtul

muş, yatağını sırtına yüklenip işine gitmiş. 

Bu yortuların çoğu yedi sütun halinde sunduğumuz Oruç Cetveli'nde gös

terilmiştir. Eğer o cetvelde bir oruç gününe rastlamışsanız, biiznillah bir bay

rama da rastlamJŞsınız demektir. 



:xvı 
NESTURİ BAYRAMIARI, YORTUIARI VE 

ORUÇ GÜNLERİ 

Nesturilik mezhebine adım veren Nestorius, Melktlere karşı çıkarak, Hıristi

yanlar arasında rafiziliğin doğuşuna yol açan kendi dogrnalannı ortaya koydu. 

Nestorius, insanlara önce kendileri için araştırmaya ve gözden geçirmeye 

teşvik ederek, rakiplerine karşı deliller sunmak ve onlara muhalefet edebil

mek, geleneklere karşı çıkabilmek için mantık, kıyas ve analojiyi kullanmala

nnı öğütledi. Kendisinin bizzat kullandığı metot da bu idi. Saliklerine kendi 

görüş ve nazariyeleri doğrultusunda Melktlerden ayrıldığı hususları bir düstur 

halinde sundu. 

Şimdi sizlere önce onların bayram ve anma günleri hakkında öğrenebildik

lerimi sunacağım. 

Nesturiler ve Melkl:ler, kimi anma günlerinde ortak hareket ederken, kimi-
ierinde de birbirlerine ters düşerler. 

Birbirlerine ters düştükleri günler ikiye aynlır: 

a) Nesturiler tarafından iptal edilen günler; 

b) Nesturiler tarafından iptal edilmeyen, fakat belli zamanlarda Melkl:lerden 

farklı şekilde tes'l:d edilen günler. 

Bundan başka, Nesturilerin her iki mezhep tarafından ortaklaşa kullandık

lan bayram günlerinden esinlendikleri bazı festivaller Melktler tarafından icra 

edilmez. (Büyük Perhiz, Noel ve Epiphany gibi) . Keza Melktler tarafından kul

lanılan (ortak) bayram günlerinden çıkanlmayan bazı dördüncü grup NesturI 

bayramlan vardır ki, Melktler onlan kutlamazlar. 
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A. Nestunlerin ve Melkilerin kendilerine göre kutladıklan bayramlar şunlar

dır: Noel, Epiphany, Mum Bayramı, orucun başlama bayramı, Büyük Hosanna, 

havarilerin ayaklannı yıkama bayramı, Mesih hamursuzu, Çarmık Cuması, Di

riliş, fıtır, Yeni Pazar, Miraç, Whitsunday, Lady Mary orucu ve daha önce zik

rettiğimiz bazı anma günleri. 

B. Nestuıiler tarafından belli zamanlarda Melk1lerden farklı şekillerde kut

lanan, fakat her iki mezhepte de müşterek olan bayramlar: 

1 .  Maalsa (Wc.L.) [Ingressus] .  Bu, onlann tapınak sahanlanndan çatısına geç

melerini temsil eder ve İsrail oğullarının Kudüs'e dönüşlerini anmak için ya

pılır. Buna Kilisenin Kutsanması denir. II. Tişıi'nin ilk Pazar günü, tabii ki bu 

ayın birinci gününün Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi veya Pazar gü

nüne rastlaması halinde kutlanır. Fakat Pazartesi veya Salıya rastlıyorsa, kut

lama 1. Tişıi'nin son Pazar günü yapılır. Bugünün karakteristik özelliği, üstat 

Yohanna'dan işittiğime göre, I. Tişıi'nin 30. günü ile II. Tişıi'nin 5 .  günü ara

sına rastlamış olmasıdır. 

2 .  Subbar (Annuntiatio), Meryem'e İsa'ya hamile olduğu müjdesinin ve

rilmesi münasebetiyle düzenlenen bayram. 1. Kanün'un ilk Pazar günü, o da 

ayın birinci gününün Cuma, Cumartesi veya Pazar'a rastlaması halinde kutla

nır. Ama ayın ilk günü Pazartesi, Salı, Çarşamba veya Perşembeye rastlıyorsa, 

bayram 11. Tişıin'in son Pazar günü kutlanır. Her halükarda Malsa Pazanndan 

sonraki 5 .  Pazar günüdür. 

Mesih'in dünyaya geldiği yılın I. Kanun ayının birinci günü Pazar'dı. Bu

günle onun doğum günü arasında 25 gün vardır. Hıristiyanlar, İsa'mn tenasül 

yoluyla doğmadığı için diğer insanlardan farklı olduğunu, keza ana rahminde 

kalışının da diğer insanlara benzemediğini söylerler Meryem'e hamile olduğu 

müjdesi, cenini!ı. rahme düşmesinden sonra verilmişti; fakat bu daha önce veya 

daha soma da olmuş olabilir. Yakubılerin Subbar'ı Yahüdtlerin Nisan ayının 1 0  

günü kutladıklanm duymuştum. Fakat bugün, İsa'nın doğumundan önceki 

yılda Süryarü Azar ayının 16 .  gününe rastlamaktadır. 

3.  Bakire Meryem Orncu. Subbar'ın kutlandığı Pazar gününden sonraki Pa

zartesi günü başlar ve Noel günü sona erer. 
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4. Vaftizci Yahya'nın Öldürülmesi. Nesturiler bugünü 24 Ağustos'ta anar-

lar. 

5 .  Simeon b .  Subbfü'yi Anma Günü. 17 Ağustosta anılır. İbn Sabbar, boya

cının oğlu anlamındadır. 

6. Haç Bayramı. Nesturiler tarafından 1 3  İlül (Eylül)de kutlanır. Helena haçı 
bugün bulmuş, bir gün sonra da halka göstermiştir (14 İlül). Hıristiyanlar bu 
konuda kendi aralannda hemfikirdirler, fakat Nestuıiler on üçüncü günü haçın 
bulunma, on dördünü ise halka gösterme günü olarak kabul ederler. 

C. Yalnızca Melktler tarafından kutlanan bayramlar ve kendilerine özgü 
bazı tarihler: 

1 .  Keşkeranlı349 Yohanna'yı anma günü. I. Tişrin'in 1 .  günü düzenlenir. 

2.  Mar Phetion'u anma günü 1 .  Tişrtn'in 25. günü düzenlenir. 

3.  Yohanna Manastın Bayramı. I. Kanün'un 6. günü kutlanır. 

4. Kudüs'teki Meryem Kilisesi Bayramı. II. Kanün'un 7. günü kutlanır. 

5 .  Mar Fofya'yı350 anma günü. 25 Haziranda düzenlenir. 

349 Eserin Rusça ve İngilizce çevirilerinde kelime Kaşkar şeklinde yazılmışsa da, doğrusu 
Keşkeran'dır ve zaten orijinal metinde de bu şekilde geçmektedir. Bu kelime Arapça 
kaynaklarda Keşker şeklinde de yer almaktadır. Fuad Yusuf Kazancı'nın verdiği bilgi.ye 
göre Keşker, muhtemelen Aramice bir kelimedir ve anlamı "çiftçi" demektir. Dicle nehri 
sahilinde, Kut'a yakın bir yerde Milattan önce kurulmuş eski bir şehirdir. Harabeleri 
günümüzde Bağdat'a yetmiş km. uzaklıkta bulunmaktadır. Mezopotamya'daki en eski 
Hıristiyan şehridir. Rivayete göre Mar Adday'ın şakirdi Mar Maıi'nin davetine ilk ica
bet eden şehir burası olmuştur. Yine rivayete göre Mar Mart Keşker'de şeytana ibadet 
edilen bir tapınak bulmuş. Tapınak içinde "Nişar" denilen bir de put varmış. Halk Hı
ristiyanlığı kabul ettikten sonra tapınaktaki putlan kınp atmışlar. Aslen Keşker şehrin
den olan Mar Yohanna buradan göç ederek "Uruk" dağında bir manastır kurmuş ve 
"Bet Keşkeranı:" adını vermiştir ki, Keşkeranlı (yani Keşkeranı:) denmesinin sebebi de 
budur. 
Şehir Müslümanlar zamanında "Kesker" adını almış. Müslümanlar bu şehirde yaşayan
lara "Nabat" veya "Suryanı:" yahut "Arami" diyorlardı. Daha sonralan şehir önemini kay
betmiş ve Miladi XIII. Yüzyılda ıssızlaşıp yıkılınaya yüz tutmuştur. Bugün sadece hara
beleri durmaktadır. 

350 Metinde Fofya olarak geçen, Sachau tarafından yalnızca Arap harfleriyle orijinali ya
zılarak bırakılan bu kelimenin doğrusu Fofo olsa gerektir. Çünkü Aday Şer'in kaleme 
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6. Tecelli Bayramı'nın başlaması. Bayram Ağustos'un 6. günü başlar. İsa'nın 
insanlara son kez görünüşüdür. Aynı gün Deyr en-Nas (İnsanlar Manasun) bay
ramı vardır. Tecelli Bayramı 1 6  Ağustosta sona erer. 

7. Mar Mart Bayramı. Ağustos'un 1 2 .  günü kutlanır. 

8. Crispinus ve Crispianus'u anma günü. Üç Eylül'de düzenlenir. 

D. Nestuıilerin bazı hafta ve günlerdeki bayramlan. Burılann Melkilerle hiç
bir ortak yönü yoktur. 

1 .  Rahip Küta veya Mar Sergius'u anma günü. Eğer ayın birinci günü Pa
zar ise 1. Tişıin'in 7. günü düzenlenir. Diğer hallerde 7. günden somaki hafta
nın Pazar gününe ertelenir. 

2 .  Solomonis'i anına günü. Bağdat Hıristiyanlannın uygulamasına göre bir 
sanraki Pazar günü düzenlenir. 

3 .  Ebu Halid Manastın Bayramı. 11. Tişıin'in ilk Cuma gününde kutlanır. 

4. Kadisiye Manasun Bayramı. 11. Tişıin'in üçüncü Cuma gününde kutla-
nır. 

5. El-Kahl.al Manasun Bayramı. ll. Tişıin'in dördüncü Cuma günü kutla-
nır. 

6. Bar Şabba'yı351 anma günü. Eylül'ün son Pazar gününde düzenlenir. 

7. Saalib Manastın Bayramı. Eylül'ün birinci Cumartesi günü kutlanır. Fa
kat bir somaki yılın I .  Teşıin ayının birinci günü Pazara rastlıyorsa, bayram bu
güne ertelenir ve Eylül ayının dışına taşıyorsa o yıl atlanıp bir somaki yıl ayın 
başında ve sonunda olmak üzere iki defa kutlanır. 

E. Bu bayramlardan başka, bazı günlere bağlı olarak, her iki mezhepte de 
ortaklaşa kutlanan bayramlar vardır. Bunlar üç gruba ayrılır: 

L Büyük Perhiz veya orucun bitmesine bağlı olanlar; 

Il. Noel'e bağlı olanlar; 

IlL Epiphany'ye bağlı olanlar. 

c;ldığı Siirt Vakayinamesi'nde Fofya değil, Fofo adı geçmektedir. Muhtemelen bir müs

tensilı hatasıdır. 

351  Metinde Ber Safa, F.awlinsons nüshasında Mar Safa şeklinde ise de, her ikısi de doğru 

değildir. Bir istinsah hatası olsa gerektir. Aday Şer'in vakayinamesinde Bar Şabba ola
rak geçmektedir. 
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I. Büyük Perhiz'e bağlı olan bayramlar şunlardır: 

1 .  Ahadır (?) (.J.ıl:..1)352 Cuması; Büyük Perhiz'in başlamasından 12 gün son

radır. 

2 .  El-Farüka yani Kurtuluş Bayramı. Büyük Perhiz'in başlamasından 24 gün 

somaki Perşembe günü kutlanır. 

3 .  Mar Tersiya'yı353 anma günü. Yine bugün ölümü göze alıp dininden dön

meyen Mar Cyriacus adlı çocuğu anma günüdür. Oruçtan somaki 20. güne 

rastlayan Cuma günü düzenlenir. 

4. Süıin ve Düran'ı anma günüdür. Bu ikisi Şapür tarafından öldürülen iki 

Ermenidir. Oruçtan sonraki 29. güne rastlayan Pazar günü anılır. 

5 .  Havariler Orucu. Nesturi:lere göre bu oruçlann birinci günü daima bü

yük iftardan yedi hafta soma Witsunday'i takip eden Pazartesi günüdür. Kırk 

altı gün sürer ve daima Cuma günü son bulur. 

6 .  Mar Abda'yı anma günü. Mar Maıi'nin şakirdidir. Havariler Orucu'nun 

bitiminden somaki 14. güne rastlayan Perşembe günü düzenlenir 

7. Mar Maıi'yi anma günü. Havariler Orucu'ndan sonraki. 15 .  güne rastla

yan Cuma günü düzenlenir. Bu da büyük iftarla bağlantılıdır. 

8.  Elias Orncu. Büyük iftardan 21  hafta sonraki Pazartesi günü başlar ve 48 

gün sonra Pazar günü sona erer. 

9. Ninova Orucu. Büyük Perhiz'den 22 gün önce Pazartesi başlayıp üç gün 

devam eder. Rivayete göre peygamber Yunus'un kavmi Allah'ın gazabına çarpı

lıp tekrar affedilince, üç gün şükür orucu tutmuş. 

10.  El-Maşüş (casus) Gecesi. Rivayete göre halkın İsa'yı gördüğü Cuma ge

cesidir. Arıcak, bu geceyle ilgili bir ihtilaf var. Kimilerine göre Elias Orucu'ndan 

somaki 19.  güne rastlayan Cuma gecesi, kimilerine göre ise İsa'nırı çarmıha 

gerildiği Cuma günüdür ki, Es-Salabut ( w _,;L:..11) derler. Kirnilerı.ne göre de Es

Salabüt'tan bir hafta sonraki. Şehitler Cuması'dır. Bize göre bunlardan birincisi 

daha doğru olsa gerektir. 

352 El-Kanun el-Mesudi'de Eliazer Cuması şeklinde geçen bu ifade, muhtemelen bir müs
tensih hatası olarak Ahadır şeklinde yazılmıştır. 

353 Muhtemelen doğrusu Berşiya'dır. 
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(Burada Hıristiyanlann bayramlan ve anma günleriyle ilgili iki sayfalık bir 

tablo verilmektedir. Fakat Türkiye'de genel okuyucu kitlesini fazla ilgilendiren 

bir şey olmadığı ve esasen bunlar yukanda zaten verildiği için, bir tür tekrar 

olacağı düşüncesiyle atlanmıştır.) 

II. Noe!'le bağlantılı olan bayramlar şunlardır: a) Noel'den sonraki Pazar günü 

Tapınak Bayramı; b) l.ady Mary'yi anma günü. Tam olarak Mart Meryem. Mart, 

hür ve asil kadın demektir. Noel'den sonraki Cuma günü düzenlenir. Ancak, 

eğer Noel Perşembeye rastlıyorsa, Noel ve anma günü ardı ardına gelmesin diye, 

anma günü bir sonraki Cumaya ertelenir. Çünkü Perşembe gecesi, Perşembe 

günü ile Cuma günü arasındadır. 

HI. Epiphany'yle bağlantılı bayramlar şunlardır: a) Bakireler Orucu. Epiphany'yi 

takip eden Pazartesi günüdür. Üç gün sürer ve Perşembe günü son bulur. İs

lamdan önce İbadiler ve Hıristiyan Araplar da bu orucu tutuyorlardı. Rivayete 

göre İslam' dan önce Hira kralı, İbad1ler354 arasından kendisine almak istediği 

bakire kızlan haremine kaldınnca, İbad1ler üç gün kesintisiz oruç tutmuşlar ve 

üçüncü günün sonunda kral kızlara dokunamadan ölmüş. 

Bir başka rivayete göre ise orucu tutan bizzat bakire Hıristiyan Arap kızla

ndır ve oruç tutmalannın sebebi, Z1 Kar gününde Araplann Perslere karşı za

fer kazanmalanndan ötürü Tann'ya şükretmiş olmaktır. Çünkü Araplar Persleri 

yenmiş ve böylece Persler Numan'ın kızı el-Ankafir'i ele geçirememişler.355 

Bu bayram genellikle Ninova Orucu'yla birleştirilir. Eğer Büyük Perhiz bu 

orucun başlama gününe rastlarsa, Epiphany'yi takip eden Pazartesi "bakireler 

orucu"dur. O günden Büyük Perhiz'in başlangıcına kadar 22 gün vardır. Dola

yısıyla Bakireler Orucu günü Ninova Orucu'nun da ilk günüdür. Bu oruçlardan 

(Jejunium Virginum ve ]ejunium Niniviticum) her biri üç gün sürer. 

354 Ibadi, Araplarda bir kabile adıdır. 
355 Zi Kar - Cabiliye dönemine ait Arap günlerinden birinin adıdır. Hz. Peygamber zama

nında Irak'ta Araplarla Acemler arasında bir çarpışma olmuş ve savaş Araplann zafe

riyle sonuçlamnıştır. Savaşın Bedir Savaşı'ndan birkaç ay sonra çıktığı, Hz. Peygamber 
Medine' deyken zafer haberini alınca "Bugün, Araplann Acemlere galip geldiği gündür" 
buyurduğu rivayet edilir. 
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Daha sonra Mar Yohannes'i anma günüdür. Epiphany'den sonraki Cuma 

günü anılır. Mar Yohannes'ten sonra Epiphany'yi takip eden ikinci Cuma günü 
ise Peter ve Paul'ü [Butros ve Pavlos] anına günüdür. Pavlos bir YahüdI'ydi. Ri
vayete göre İsa peygamber bir mucize gösterip onun görmeyen gözlerini açınca, 

ona inanmış; İsa da onu bir havari olarak insanlara göndermiş. Butros ile Si

meon Kephas aynı kişidir. 

Üçüncü Cuma gı'i.nü, dört İncil yazarlannı anma günüdür. 

Dördüncü Cuma günü, şehit Stephanus'u anma günüdür. Bazılan bunu bir 

gün öncesine alarak Perşembe günü kutlarlar. 

Beşinci Cuma, Süryani [kilise] babalannı anma günüdür. 

Altınca Cuma, Yunan [kilise] babalan olan piskopos Diodorus, Theodorus 

ve Nestorius'u anma günüdür. 

Yedinci Cuma, Mar Abba Cathohcus'u anma günüdür. 

Sekizinci Cuma, Beni Adem'i yani sekizinci Cuma'ya kadar ölmüş olan tüm 

insanlan anına günüdür. Fakat Büyük Perhiz yakınsa ve yeterince Cuma günü 

kalmamışsa, Süryani [kilise] babalannı anmayı atlayarak onun yerine Mar Abba 

Cathohcus'u anar, sonra da normal anma günleri takvimine dönerler. Büyük 

Perhiz sırasında Cuma günlerine rastlayan anma günleriı:ü iptal edip, her Cuma 

akşamı huddds yani tazim ayinleri yaparlar . . .  

Eğer Yakubı: Hıristiyanlann sistemini bilmiş olsaydık, diğer Hıristiyanlannki 

gibi onu da açıklardık. Ama ne yazık ki bu mezhebe mensup olan ve onlann 

dogmalarını bilen birine hiç rastlamadık. 

(Yine iki sayfa halinde yukarıdan beri anlatılanlar genel bir tablo olarak su

nulmaktadır. Daha önce izah ettiğimiz sebebe binaen atlannuştır) . 



xvn 
ESKİ MectisiLERİN BAYRAMIARI VE 

Sabill..ERİN ORUÇ VE BAYRAM GÜNLERİ 

Eski Mecusiler Zeraduşt'tan daha önce de var idiler; fakat [şimdilerde] onun 

getirdiği dine dahi uymayan inançlann peşinde gitmeyen saf Mecü.sI bulamaz

sın. Esasen onlar artık ya Zeraduştizme veya Şemsiye mezhebine (güneşe tapan

lar) mensupturlar. Gerçi hala eski geleneklerini ve kurumlannı yaşatmakta ve 

bunlan dinlerine yamamaktadırlar; ama aslında bu tür şeyler, Güneş'e tapanla

nn ve eski Harranlılann şeriatlanndan alınan uygulamalardır. 

Sabiilere gelince, gerçek Sabiilerin yani Buhtanassar'ın Kudüs'ten Babil'e ge

tirdiği YahudI esirlerin kalıntılan olduğunu daha önce belirtmiştik. Bunlar Babil'e 

yerleşip, bölge iklimine adapte olduktan soma, Suriye'ye dönmeyi istemediler 

ve orada kalmayı tercih ettiler. Zaman içinde dinlerini muhafaza edemediler ve 

sonuçta Mecusilerin dini doktrinlerinden etkilenerek orılan benimsemeye başla

dılar. Neticete tıpkı Babil'den Suriye'ye götürülen Samiriler gibi MecusI ve Mu

sevi unsurlann kanşırnı bir dinleri oldu. 

Bu mezhepten olarılann büyük çoğurılugu Sevad el-Irak'ta yaşamaktadır. Bun

lar gerçek Sabiilerdir. Oraya buraya dağılmış vaziyette yaşamaktadırlar ve ken

dilerine ait bir bölge mevcut değildir. Dahası, kendi aralannda da herhangi bir 

konuda ittifak halınde değiller ve sanki dinleri konusunda bir vahiy veya ilham 

yahut bunlara benzer sabit bir dayanaktan ve kaynaktan yoksun gibi bir halleri 

var. Etnik yönden kendilerırıi Adem oğlu Şit oğlu Anuş'a intisap ettirirler. 

İonyalı Grekler (yani Bizanslı Grekler değil, eski Rumlar) Hıristiyanlığı kabul 

ettikten sonra arılarla ilişkilerini kesen ve eski Batılı bir dine bağlı olarak kalan 

Harranlılara da Sabü adı verilmiştir. Bunlar, dini esaslarilll Agdazimun (Agat-
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hodaemon) , Hermes, Vails, Maba ve Savar'dan alırlar. Onlara göre bu insanlar 

ve diğer bilge kişiler peygamber mevkiindedir. Diğerlerine nazaran Sabii adıyla 

bilinen insanlar, bu mezhebe bağlı olanlardır. Halbuki bunlar zimmet ehlinden 

sayılmak ve onlara tanınan haklardan yararlanmak amacıyla bu adı Abbas1ler 

döneminde, Hicri 228 yılında almışlardır. Daha önce onlara hanif, putperest 

ve Harranlı deniliyordu. 

[Harranlı] Sabiiler, SüryanI ay isimlerini kullanırlar ve bu konuda Yahudilerin 

sistemine benzer bir sistem uygularlar ve Yahüdıleri kendilerinden daha önce 

var olan bir halk olarak gördükleri için onlan taklit ederler. Şu farkla ki, Sa.biiler 

ay isimlerine hilal kelimesini ilave ederler ve Hilal-i Tişrin el-Evvel, hilal-i Tiş

rin el-Ahir vs. gibi isimler verirler. 

Yeni yıllan Hilal-i-i Kanun el-Ahir' de başlar, ama aylan sayarken Hilal-i Tiş

rin el-Ewel'le başlarlar. 

Kameri aylan kullananlar günü Güneş'in batımıyla birlikte başlatırken, bun

lar gündüzü Güneş'in doğumuyla başlatırlar 

Kameri aylan hilalin ikinci gününden başlar. Ancak, eğer hilal Güneş'in do

ğumundan bir dakika önce bile doğsa, o zaman ayı bir sonraki günden başlatır

lar. Eğer hilalin doğuşu Güneş'in doğuşuyla aynı ana rastlar veya ondan biraz

cık sonra batarsa, o ayı hilalin görünmesinden iki gün sonra başlatırlar. 

Üç yıl zarfında bir ay ve birkaç gün birikince, bu süreyi Hilal-i Şubat'tan son

raki aylanna bir ay olarak ilave eder ve ona Hilal-i A.zdr el-Evvel derler. 

Muhammed b. Abdulaziz el-Haşimi, El-Kamil adlı ziycinde Sabiilerin bayram

ları konusunda kısa bir not düşmekte ve bu bayramların sebepleri ve kökenleri 

hakkında herhangi bir araştırma yapmaksızın yalnızca kuru bilgi vermektedir. 

Ben, onun verdiği bilgileri bu bölüme aldığım gibi, aynca başka kaynaklarda 

bulduğum bilgileri de ilave ettim. Bu bayram takvimine yalnızca tümevarım me

toduyla kendi kanaatlerimi ilave ettim. Çünkü diğer takvimler hakkında bildik

lerimi burada tatbik etme imkanı yoktu. Allah doğru olanın yardımcısıdır! 
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Hilal-i Tişrfn el-Evvel 

6. gün, El-Zahbane356 bayramıdır ('\..;4'oill .ı,ı.c-). 
7. gün, bayram kutlamasının başlangıcıdır. 

1 3 .  gün, Füd.1357 İlahI bayramıdır (�I ı.;::ı_Ji .ı,ı.c-). 
15. gün, Aksam bayramıdır (rl...!':il .ı,ı.c-) (Festum Sortium). 

Hilal-i Tişıin es-Ahir 

1 .  gün, el-Baht el-Kebir (Büyük Baht) bayramıdır. 

2 .  gün, Mar Şelarna'yı (anma günüdür). 

5. gün, el-_,..l::ı saç tıraşı bayramıdır. 358 

9. gün, Venüs putu 1.... y bayramıdır. 

17.  gün, Tersa (?) bayramıdır (L.ı ji .ı,ı.c-). Bugün şehirden çıkarak Butnan'a359 
(mesireye) giderler. 

18. gün, Serüc bayramıdır. Elbiseleri yenileme ve onarma günüdür. Ebu'l 
Farac ez-ZencarJ, bu ayın dördüncü gününde Mazal (çadır) bayramının başla
dığını ve on sekizinde sona erdiğini belirtmektedir. 

Hilal-i Kanan el-Evvel 

7. gün, Venüs putunun binasına odun toplama bayramı. 

10.  gün, Mars putlan bayramı. 

20. gün, cin bayramı. 

2 1 .  gün, Hilal günü orucu ve bir sonraki orucun bitimi. Oruç sırasında et 
yemek yasaktır ve ağız açılırken de sadaka vermek ve hayır hasenat yapmak 
zorurıludur. 

356 Zahbane, Yakut'un belirttiğine gore Harran yakınlarında bir yer adıdır. 
357 Paris nüshasında "hü.di". 
358 R.awlinsons nüshasında "daho" (_,.,..ı.) şeklinde ve muhtemelen doğrusu budur ki, bu 

durumda anlarm "berrak sabah" olabilir. 
359 Butnan: Sel sulannın getirdiği aluvyonlarla zengin bitki örtusune sahip, sulu ve bol çi

çekli vadi anlamında olmakla birlikte, Mücem'de verilen bilgiye göre Menbic ile Ha
lep arasındaki vadinin adıdır. Butnan kelimesi "batn" kelimesinin çoğuludur. lmr'ul 
Kays'ın bir şiirinde de ··batn" kelimesi geçmektedir. 
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28. gün, cinleri davet bayramı. 

29. gün, cinler için nasip bayramı. 

30. gün, istişare bayramı. 

Ebu'l Farac ez-Zencani'ye göre bu ayın yirmi dördü milat bayramıdır. 

Hilal-i Kanun el-Ahir 

Bu ayda yapılan tüm davetler, tutulan oruçlar ve kutlanan bayramlar cin

lere adanmıştır. 

1 .  gün, Rum takviminde olduğu gibi yılbaşı bayramıdır. 

4. gün, Deyr el-Cebel (Dağ Manastırı) ve aynı zamanda BeltI yani Venüs 

bayramıdır. 

8. gün, yedi gün orucu. Oruç ayın on beşinci günü biter. 

12 .  gün, Vahsuva'yı (?) davet bayramı. 

20. gün, Harran Bel'ine (?) (ı.JI.>-"" Jı,) dua günü. 

25. gün, Tirrata (Atergatis) putu bayramı. 

26. gün, yılın gelirıJeri bayramı. 

Hilal-i Şubat 

9. gün, küçük orucun ilk günü. Oruç yedi gün devam eder ve ayın 16.  günü 
sona erer. Oruç süresince yağlı bir şey yenmesi ve diğer bayram günlerindeki 
yemeklerin veya oralardan getirilenlerin yenmesi yasaktır. 

1 0. gün, Güneş için hazırlanan damat odası bayramı. 

22. gün, Güneş şerefine tertiplenen Mantas (?) bayramı. 

24. gün, onurlu ihtiyar yani Satürn bayramı. 

25. gün, Almana (?) zifafı bayramı. 

Hilal-i Azar 

1 .  gün, Ay (?) (':fl) orucunun başlangıcı. Oruç üç gün sürer ve ayın dör
düncü günü son bulur. 

7. gün, Hermes-Mercury bayramı. 
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8.  gün, büyük orucun birinci günüdür. Oruç boyunca yalnızca et yemek 

yasaktır. Bugünün özelliği şudur: Sabiiler, Güneş Balık burcuna girdiği gün ölü

leri için ağlamaya başlar ve bu ağlama geleneği Güneş'in Koç burcuna, Ay'ın ise 

Akrep burcuna girip aynı hizaya geldikleri güne kadar 3 1  gün boyunca devam 

eder. Orucun başladığı ilk gün, aynı zamanda orucun bittiği gündür. Bu oruç, 

yalnızca Hilal-i Azar 30 günden daha az çekiyorsa 29 gündür. 

10.  gün, çocuklan memeden kesme (bayramıdır). 

Hilal-i Nisan 

2 .  gün, Demis (7) bayramıdır 

3.  gün, sürme bayramıdır. 

4. gün, şarkılan360 kutsama bayramıdır. 

5 .  gün, Venüs putu Belyan bayramıdır. 

6. gün, Sirnara ve Ay'daki carılı varlık bayramıdır. Aynı gün, Kazi Manas

tan bayTamı vardır. 

8. gün, büyük oruç genellikle bugüne rastlar. Aynı gün ruhlann doğuş bay-

ramı kutlanır. 

9 .  gün, saatlerin efendileri bayramı. 

20. gün, Kazı Manastın'nda toplantı bayramı. 

28. gün, sını Manastın bayTamı. 

Hilal-i Ayyar 
2. gün, şeytanların efendisi Saluga bayramı. 

3. gün, Beyt Bağdadi [Bağdatlı Evi] (.;..ıl.li_; <.::.ı,ı.ı) bayramı. 

4. gün, adak bayramı. 

7. gün, Ay putu Dahdak bayramı. 

1 1 .  gün, Dahdak ve Curuş1 bayramı. 

13 .  gün, Curuşi: bayramı. 

1 5 .  gün, Barhuşı: bayramı. 

360 Faris nüshasında "akşamı"-
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17. gün, Bab el-tibn (Saman Kapısı) bayramı. 

20. gün, Kör put Dahdak'ı tamamlama bayramıdır. Aynı gün Teraguz bay

rarrıı vardır. 

Hiial-i Ha.ziran 

7. gün, feryat ve gözyaşı içinde Temmuz ayını anına günü. 

24. gün, el-Kurmüs yani tebrik bayramı. 

2 7. gün, kasap evi bayramı. 

Hilal-i Temmuz: 
15. gün, gençlik bayramı. 

1 7, 1 8  ve 19 .  gün, elementlerin çiftleşme bayramı. 

Hilal-i Ab (Ağustos) 

3 .  gün, Venüs putu Deylefetan bayramı. 

7. gün, Yine Deylefetan bayramı. 

2 4. gün, Seruc kaplıcasında yıkanma bayramı. 

26. gün, başka bir bayram. 

28. gün, Kefarmlsa bayramı. 

30. gün, Seruc kaplıcasında yıkanma bayramının sonu. 

Hilal-i ilal 
13 .  gün, kadınlara armağan edilen Evimizin Direği (Ll .JY ..ı,;.....c) bayramı ve 

bir orucun sonu. 

14. gün, Dafalna361 orucu � i' .Y-"'). 
24. gün, Hilal-i bayramı. 

25.  gün, Harran tepesindeki kandil bayramı. 

361 Okuyuş kesin değildir ve hatta şüphelidir. Rusça çevirisinde bu şekilde verilmiş; fakat 

Sachau olduğu gibi bırakmayı tercih etmiş Ne anlama geldiği konusunda da bir bilgi 
edinemedik. 
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Bu aylann her birinde, belli günlerde, yalnızca Harranlılann kahinleri için 

zorunlu olan oruç vardır. Kanaatime göre ya her ayın on dördünde başlamakta 

veya bitmektedir; ama bunu tahkik edecek durumda değihm. 

Onlann mezhepleri ve doktrinleri hakkında bilgi sahibi olanlardan biri, tu

fanın herhangi bir ayda başlamış olduğu düşüncesiyle her ayın 17.  günü tufan 

orucu tuttuklannı anlam . . . 362 Aynca ekinoks ve dönence günlerinde festival 

düzenlediklerini, kış dönencesinin yeni yıl başlangıcı kabul edildiğini belirtti. 

El-HaşirrıI ve diğerlerinin naklettikleri bunlardan ibaret. Biz, onlann nak

lettikleri bu malzemeleri yalnızca isimleri kendilerinin yazdığı şekilde vererek 

bir araya topladık Eğer bunlan bizzat o insanlardan (Harranlılardan) dinleyip, 

hangilerinin Sabiilere, hangilerinin Harranlılara ve hangilerinin eski Mecüsilere 

ait olduğunu tefrik etme imkanımız olsaydı, daha öncekilerde yapnğımız gibi, 

bu bölümde de bü..7Ilillah aynı metodu uygulardık 

(Yazar burada Harranlılann takvimiyle ilgili bildiklerini bir sistem halinde 

sunmaya çalışmaktadır) - Çünkü büyük oruçlan Güneş ve Ay'ın iki iri bedenh 

burçta (Balık ve İkizler?) iken Hilal-i Azar'ın ilk çeyreğine rastladığı ve Güneş 

ile Ay'ın Koç ve Akrep burcunda bulunduğu sırada bittiği için, aylannın Yahudi 

aylanna benzer bir şekilde şemsI yıla göre düzenlenmiş olması gerekir. Bu iki

sinin sebepleri arasında bir bağlantı vardır. Yahudi: Hamursuz'u için Güneş ve 

Ay'ın ekinokslann iki burcunda ilk karşı karşıya gehşleri gerekir. Çünkü onlar 

bir defa değil, iki defa birbirinin hizasına gelebilirler. Harranlılann oruçlarının 
sona ermesi içinse (Hilal-i Azar'da) zikrettiğimiz hususun olması gerekir. De

mek ki, Ay'ın Hamursuz'dan önceki ilkdördünü Harranlılann oruçlan.'11Il bi

timi, sonraki güz ekinoksuna rastlayan hilal ise yeni yıllanrıın başlangıcıdır ve 

bu tarih kesinlikle Eylül ayından sonrasına sarkamaz. Bu şeyi on dokuz yıllık 

çevrimlerden herhangi birine uyguladığırr1ızda yaklaşık aynı sonucu elde ede

riz. Bu yüzden Sabüler de, belirttiğimiz gibi, hesaplar,m (Güneş'le Ay'ın) kavu

şun vaktine göre düzenliyorlardı 

Yahüc!Iler ve Hıristiyanlann Hamursuz taühini tespit için kullandıklan me

todlar, bize göre özellikle Güneş'le olan ilişkisinde gerçek zamandan geride ka-

362 Burada meınin bir kısmı düşmüş. 
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lan yıldızların bazı hareketlerini esas almaktadır. Yeni gözlemler sonucunda 

tespit edilen hareketlere bağlı olarak karşı konumlan363 (wY�lll) incelediği

mizde, bunlardan bazılannın YahüdI ve Hıristiyan sistemlerine göre belirlenen 

Hamursuz'un başlangıç sınırından öncesine düştüğünü görürüz. Fakat onlar 

(Yahüdiler ve Hıristiyanlar), bu karşı konumlar gerçek olsa bile, bunu dikkate 

almıyorlar. (Karşı konumlann) bazıları (Hamursuz için) belirlenen sınınn sonuna 

yakın bir noktada olması halinde de, aslında gerçek zamarıla ilgisi bulunmama

sına ve gerçek karşı konumlar bir ay öncesine rastlamasına rağmen, onlan dik

kate alıyorlar. Maksadımız bu konularda gerçeği ortaya çıkarmak, her iki taraf 

arasında orta yolu bularak, aralanndaki farklılıklan gidermek olduğu için, her 

iki tarafın kendi teorisi ve karşı tarafın görüşüne uyguladıklan metodlan ortaya 

koyup, her birine doğru ve yanlışlarını göstermeye çalışuk. Bu şekilde yapma

mızın sebebi de, hem gerçekleri kendilerine izah etmek, hem de herhangi bir 

tarafın aklından bizim bir tarafın yanında yer aldığımız şeklinde bir fikir geçir

mesinin ve bize gücenmesinin önünü almaktır. Çünkü onların uygulamalarını 

kronolojik olarak gözden geçirmeseydik, tespit ettiğimiz bu kanşıklık ve lıata

lardan salim olamayacaklardı. 

Buna göre Hamursuz'un başlangıç sınırını Azar ayının on altıncı gününe alı

yor ve (Güneş ile Ay'ın) aynı hizaya geliş gününü iki ekinoksun iki burcunda 

gerçekleşeceğini kabul ediyoruz. Bu noktadan hareketle Hamursuz bayramla

rının çevrimlerini öyle bir şekilde düzenleyeceğiz ki, hiçbirisi bu sınırın dışına 

taşmasın ve yine her biri Güneş ile Ay'ın belirtildiği şekilde birbirlerinin hiza

sına geldiği zamana rastlasın. Hamursuz sınırlannın son günü Nisanın 13 .  gü

nüdür; ama Güneş Hamursuz' dan sonra yine Koç burcunda görünürse, Ay onun 

hizasında olmayacaktır. Vakıa bundan önce bu burcun bir defa hizasına gelir. 

İşte biz, bu düzeltilmiş Hamursuz'lardan Sabitlerin oruçlannın bitiş tarihini tes

pit edeceğiz ki, bu, yeni yılın başlangıç günü yani I. Hilal-i Tişn_n'de (Güneş ile 

Ay'ın) aym hizaya geldikleri tarihtir. 

363 Karşı konum veya karşılaşma konumu (lng. Opposition): Yer yuvarlağı ortada kal

mak üzere, Yer'in, Güneş'in ve herhangi bir gezegenin bir doğru üzerinde bulunma

lan. Uzanım açısının 180 derece olduğu konum; iki gezegen arasındaki açısal uzaklı
ğın 180 derece olması. (Unat) 



340 MAZİDEN KALANLAR 

Biz bunlan işleyerek bir cetvel halinde sunduk. Kim ki İskender takvimi yıl

lannı (Sabiilerin yeni) yıl başındaki Güneş ile Ay'ın aynı hizada buluşmasından 

sonraki I. Tişrin'in başında gün sayısı azalan yıl ile birleştirerek hesaplar, ona on 

altı rakamını ilave edip, sonra ondan üç çıkarsa ve elde ettiği rakamı on dokuza 

bölüp, elde ettiği rakamı atarak kalanını düzeltilmiş çevrim cetvelinin sayılar kıs

mına ilave ederse, onun karşısında (Sabiilerin) yıl başını, önemli oruçlann son 

bulduğu günleri, tarihi doğrulanmış Hamursuz'u ve Hıristiyanlann bayramla

nnın Süryani aylanrıın (hangi günlerine) doğru geldiğini, bu Hamursuz vasıta

sıyla belirlenen orta oruçlanm görür. Düzeltilmiş çevrim cetveli şudur: 



EBÜ REYHAN EL-BlRÜNI 341 
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1 28 1 l\isan 8 Nisan 20 Şubat ıs Eylül 

2 E. 1 7  21  Mart 28 Mart 9 Şubat 7 Eylül 

3 6 9 l\isan 1 6  Mart 28 il. Kanun 26 Ağustos 

4 25 29 Mart 4 Nisan 16 Şubat 14 Eylül 

5 E. 14 17 Mart 24 Mart 5 Şubat 3 Eylül 

6 2 5 Kisan 12 Nisan 24 Şubat 22 Eylül 

7 E. 2 1 25 Mart 1 Nisan 13 Şubat 1 1  Eylül 

8 10 13 l\isan 21 Mart 2 Şubat 3 1  Ağustos 

9 29 2 Kisan 9 Nisan 2 1  Şubat 19 Eylül 

10 E. ıs 22 Mart 29 Mart 10 Şubat 8 Eylül 

1 1  7 10 1 Kisan ıs Mart 30 11. Kanun 28 Ağustos 

12 26 30 Mart 6 Nisan 18 Şubat 16 Eylül 

13 E.  15 19 Mart 26 Mart 7 Şubat 5 Eylül 

14  4 7 l\isan 1 5  Mart 27 il. Kanun 25 Ağustos 

15 23 27 Mart 3 Nisan 15 Şubat 13 Eylül 

1 6  E. 1 2  1 6  Mart 23 Mart 4 Şubat 2 Eylül 

17 1 1 4 l\isan 1 1  Nisan 23 Şubat 2 1  Eylül 

18 E. 20 24 Mart 31 Mart 12 Şubat 10 Eylül 

19 9 12 Nisan 20 Mart 1 Şubat 30 Ağustos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  



XVIIl 
ARAPIARIN 

CAHİLİYE DÖNEMİNDEKİ BAYRAMIARI 

Daha önce Araplann 12 ayı olduğunu, onlara artık gün ilave ederek şems! 

yıla uyarladıklarını; ayların isimlerinden bazılarının senenin belli zamanlarına, 

bazılarının yapılan işlere işaret ettiğini belirtmiş; kimi dilbilimcilerin ve tarihçi
lerin bu aylarla ilgfü görüşlerini aktarmıştık. Şimdi ise söz konusu aylarla ilgili 
görüşlerinden bir başkasını aktaracağız. 

Muharrem. Bu isimle anılmasının sebebi Hurum yani kutsal aylardan sayıl

masıdır. Bu aylardan bir tanesi yani Recep, diğer üçünden ayn, üçü ise birbiri 
ardınca gelir: Zü'l-kade, Zü'l-hicce ve Muharrem. Araplar bu dört ayda birbir
leriyle savaşmayı haram sayarlar. 

Safar. İnsanlar bu ayda hastalandıklan, saranp solduklan için safar denil

miştir. 

Rebiu'l-Evvel ve Rebiu1-Ahir. Sonbahar mevsimirıde olduklan için Araplar 

onlara bu adı vermişlerdir. Araplar (daha önceleri) sonbahara "rebi" (yani ilk

bah.ar) diyorlardı. 

Cumadi1-Evve1 ve Cumadi1-Ahir. Fırtınalann, soğuk günlerin, don olaylan
nın ve sulann buz kesmesinin yani kış mevsiminin başlamasından dolayı bu 
isim verilmiştir. [Cumad, don demektir] . 

Receb. Receb denmesinin sebebi, insanlarL.'1 "İrcebü" (l.J-:'?-)) yani "savaşa 

ve yağmaya son verin" demeleridir. Çünkü bu ay haram aylardandır. Kimileri 
de korktuklan için o aydan önce acele etmelerinden dolayı "Receb" dendiğini 
söylerler.364 Mesela recibtu'ş-şey'e (�\ �..J) yani . . .  den korktum derler. 

364 Yani Receb ayı girmeden intikam alma, yağmalama vs. gibi konularda acele eder
lerdi. 
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Şaban. İnsanlann gruplar halınde aynlıp ganimet aramaya çıktıklan için bu 
isim verilmiştir. 

Ramazan. Sıcaklann başlaması ve toprağın yanıp kavrulması sebebiyle bu 

isim verilmiştir. Araplar, cahiliye döneminde bu aya çok önem verirlerdi. 

Şevval. İnsanlar şevvilu (\) _,.:.;) yani dağılın dedikleri için bu isim verilmiş
tir. Başka bir görüşe göre çiftleşmek isteyen dişi develerin kuyruklannı kaldır
malan sebebiyle "şevval" denmiştir. Araplar bu ayda çocuklarını evlendirmeyi 

hoş karşılamazlardı. 

Zü7-ka.de. Evinde otur ve savaştan uzak dur dendiği için bu isim verilmiş-
tir. 

Zü7-hicce. Bu ayda hacca gittikleri için za1-hicce denmiştir. 

Mevsimler 

Araplann aylan, rebi' dedikleri sonbahardan başlayarak dört mevsime dağı
tılmıştı. Sonbahardan sonra kış (şita ��), soma ilkbahar (rebi' C;::!U) gelirdi ve 

Araplar ona yaz (sayf) veya Rebi'ussani (ikinci bahar) derlerdi. Son olarak da 
hayz (...b.;i) dedikleri yaz (sayf U,.......) mevsimi gelirdi. Fakat daha somalan bu isim
ler unutuldu gitti.365 Onlann sezonlan nasıl tespit ettikleri hakkındaki bilgimiz 
sınırlıdır. Örneğin rebi' veya sonbahann 3 Eylül'de, kışın I .  Kanün'un üçünde, 

ilkbaharın 5 Mart'ta ve kayz yani yazın 4 Haziran'da başladığını biliyoruz. On
lar bunlan Ay'ın menzillerinde doğıış ve batışına göre tespit ediyorlardı. 

Bununla birlikte dört mevsimin başlangıçlan konusunda ihtilaf halindeydi
ler. Ptoleme, "Gökyüzü Bihmine Giriş" adlı eserinde eski Yunanlılann mevsim
leri Güneş'in iki ekinoks ve iki dönence noktalanna girişine göre tespit ettikle
rini, Keldan1lerinse mevsimleri ekinokslar ve dönencelerden sekiz derece sonra 
başlattıklarını kaydetmektedir. Kanaatimce bunun sebebi, Keldan1 ziyclerinde 
kullanılan hesap sisteminin, eski Yunanlann gözlemleri ve astronomi almanak

lannda kullanılan hesap sisteminden daha geride olması, sekiz derecenin de bu 
farktan kaynakla.11İnasıdır. Çünkü Keldan11er bu farklılığın feleğin ileri ve geri 
hareketinden kaynaklandığını zannediyorlardı. Çünkü bu hareketin gidiş-geliş 

365 Kullanılmadığı için unutulan isimler yalnızca sonbahar anlamına kullanılan rebi', ilkba

har anlamına kullanılan rebi'ussani ve yaz anlamına kullanılan kayz kelimeleridir. Çünkü 

sonbahardan başlayarak diğer isimler (harif, şita, rebi' ve sayf) hala kullanılmaktadır. 
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noktalanmn arası sekiz derecedir. Arnaçlanmn ne olduğunu Allah dah.a iyi bi

lir. Bu hareketle ilgili detaylı ve tatminkar bilgiyi Ebü Cafer el-Hazin'in Ziyc es
Sefaih ��ı �j) ve İbrahim b. Sinan'ın366 Kitabu Harekat eş-Şems (wlS->""- yl:iS 
�I) adlı eserlerinde bulabilirsiniz. 

Rumlar ve Süryamler, mevsimlerin başlangıcını ekinoks ve dönence nok

talanndan yanın burç ( 1 5  derece) daha erken başlatmışlardır. Netice itibariyle 

mevsim başlangıçlan Güneş'in önceki burçlann yansına girişinden itibaren he

saplanmış, bu yüzden de o burçlara bedenli burçlar (İkizler, Başak, Yay, Balık) 

denilmiştir. 

Sinan b. Sabit, bu konuda Mısırlılar ve Hipparchus'a ait iki görüş nakletmek

tedir. Onun naklettiğine göre hem Mısırlılar ve hem de Hipparchus mevsimlerin 

başlangıçlanm bu dört noktadan bir tam burç önce başlatmaktadırlar. 

Tabii bilimlerde ün yapmış bazılan ise mevsim başlangıçlarını bir buçuk 

burç öne almışlardır. Bunlar arasında gerçekten en fazla uzaklaşanlan, mev

sim başlangıçlarını Güneş'in ekvatordan kendi eğiminin yanını kadar bir me

safede bulunduğu zamanlara göre sabitlemişler, böylece halkın uygulaya gel

diği geleneğin dışına çıkmış ve dört mevsime verilen isimlerin anlamlanndan 

uzaklaşmışlardır. 

Değişik görüşleri yansıtan bu fikirler aşağıda verdiğimiz cetvelde gösteril

miştir: 

366 X. Yüzyıl ortalarında yaşamış Harranlı bir astronom. 
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Eski Arapların Festivalleri 
Araplar belli zamanlarda, belli yerlerde şemsı yıl aylarına göre bazı festivaller 

düzenlerlerdi. Bunlardan bazıları Ebu Cafer Muhammed b. Habib el-Bağdadl'nin 
Kitab el-Muclr (..m--JI y\.:iS) adlı eserinde verilıniştir. Onun anlattığına göre; 

Devmet el-cende1 (�\ ..._._,..ı) Rebiu'l-Evvel'in birinci gününde başlayıp ayın 
ortasına kadar sürüyordu. Adetleri ise şöyleydi: Araplar bu festival sırasında 
alıp-satma işini taş bırakma geleneğiyle sürdürürlerdi. Yani insanlar bir malın 
başına toplanır ve malı almak isteyen kişi onun üstüne bir taş bırakırdı. Bazen 
aynı malı satın almak isteyenlerin sayısı artardı, fakat kim ilk taşı bırakmışsa 
malı o kişiye satmak gerekirdi. 

Muşakkar pa.zan. Cumadi'l-Ahir'in birinci günü kurulur ve alış-veriş, anlaş
mazlık çıkması, yalan söylenmesi korkusuyla "mülamese" yani ima ve işaret
lerle yapılırdı. 

Ondan sonra Ramazan ayının birinci gününde başlayıp onuncu günü ka
panan Suhar pazan kurulurdu. 

Ondan sonra Deba pazarı kurulurdu. Receb ayının son gününde kurulan 
bu pazarda alım-satım işleri pazarlık usulüyle yapılırdı 

Daha sonra Şaban ayının ortasında kurulan Eş-Şıhr pazan vardı. Bu pazarda 
ahm-satım işleri satın alınmak istenen malın üzerine bir taş bırakmak suretiyle 
gerçekleştirilirdi. 

Ondan sonra Aden pazan kurulurdu. Ramazan ayının birinci günü kurulan 
bu pazar, onuncu güne kadar devam ederdi. 

Arkasından San'a pazarı gelirdi. Ramazan ayının ortasında başlar ve ayın so
nuna kadar devam ederdi. 

Ondan sonra Er-Rabiye ve Ukaz pazarları kurulurdu. Er-Rabiye Hadramut'da, 
Ukaz ise Necid'in yukarı tarafında Arafat yakınlarındadır. Her iki pazar da Zü'l
kade ayının ortasında aynı gün kurulurdu. Ukaz pazan, Arapların en büyük 
fuanydı ve buna Kureyş, Havazin, Gaftan, Elsem, Ukayl, el-Mustalik kabileleri, 
Habeşler ve herl:-ı.angi bir kabileye mensup olmayan insanlar katılırdı. Fuar Zü'l
kade'nin ortasında başlayıp sonuna kadar sürer; Zü'l-hicce ayı girdikten sonra 
Zü'l-Mec[ız fuarına gelirlerdi. Bu fuar l.Jkaz yakınında kurulur, et-terviya yani suya 
kandırma gününe kadar devam eder, insanlar dal-ı.a sonra Mina'ya dönerlerdi. 

Hayber'deki Neta ve el-Yamame'deki Hecr fuarları Muharrem ayının 1-10. 
günleri arasında kurulurdu. Allah İslam dinini gönderdikten sonra bu gelenek
lerin çoğu terk edilmiştir. 



XIX 
MÜSLÜMANLARIN ÖNEMLİ GÜNLERİ VE 

FESTİVALLERİ 

Müslümanlar, daha önce belirttiğimiz sebebe binaen , Arap aylannı her

hangi bir gün ilave etmeksizin kullanırlar ve Allah'ın "O aylardan dördü kut
sal aydır. Bu aylarda birbirinize zulmetmeyin"367 buyruğuna binaen dört ayı kut

sal ay olarak bilirler. 

Şevval ve Zü'l-kade ayı ile Zü'l-hicce'nin ilk on gününe hac aylan derler. Ni

tekim Allah da Kur'an'da "Hac, belli aylardadır. Kim o aylarda hacca başlarsa, ar
tık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur"368 buyurmaktadır. 

Hac aylan denmesinin sebebi, daha önce hac sırasında ihrama girilmesine izin 

verilmemesiydi. Ehl-i sünnet fakihleri arasında bu konuda görüş aynlıklan var

dır. Fakat bunlar fıkhı meselelerdir ve kitabımızın konusu değildir. Hac mevsimi 

(iki ay on gün olsa da, Zü'l-hicce) ayının üçte birini oluşturan kesirli günler de 

tam ay kabul edilerek kelime çoğul haliyle "aylar" şeklinde kullanılmıştır. 

Tann'nın "dört ay boyunca yeryüz.ünde gezin dolaşın" buyruğuyla (Mekke müş

riklerine) güvenlik verilen aylar, kurban bayramından başlayarak Rebiu'l-ahir'in 

onuncu gününe kadar olan zaman dilimidir. Çünkü emJ.rulmü'minin (Ali k.v.) 

bu süreyi hac mevsiminde kurban bayramı günü halka okumuştur. 

Müslümanlann bu aylarda bazı kutlama günleri vardır. Bunlan aşağıda ve

riyoruz: 

Muharrem 

Bu ayın birinci günü kutlama yapılır. Çünkü o gün hem yılın ilk günüdür, 

hem de yılbaşıdır. 

367 Kur'an, IX, 36. 
368 Kur'an, II, 197.  
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Dokuzuncu gün, Aşüre kelimesi gibi Idsu 'a'dır ("le .Y"'\.:i). Şii zahitleri bu

gün namaz kılarlar. 

Onuncu gün, Aşüre'dir. Çok seçkin bir gündür. Hz. Peygamber'in bugünle 

ilgili olarak şöyle söylediği rivayet olunur: "Ey insanlar! Bugün iyi işler yapmaya 

hoşun. Çünkü ulu ve mübarek bir gündür Allah o gün Adem'e bereket vermiştir" 

Hz. Ah'nin oğlu Hüseyin'in - Allah onlardan razı olsun - şehit edildiği gün

den önce de Müslümanlar bugünü ulu bir gün olarak kutlarlardı. Hüseyın ve 

arkadaşlanna tüm halklarda kötü insanlara reva görülmeyen azaplar yaşatıldı. 

Susuz bırakıldılar, kılıçla başlannı kestiler, ateşte yaktılar, astılar, cesetlerini atla

nn ayaklan altında ezdiler. İşte bu yüzdendir ki insanlar o günü bahtsız bir gün 

sayarlar. Emevtler ise müzeyyen yeni elbiseler giyer ve gözlerini sürmeler; şen

likler ve ziyafetler tertipler, tatlılar ve lezzetli yemekler yerler. Onlann hüküm

ranlık döneminde halk arasında bu adet kökleşti ve hatta hakimiyet ellerinden 

gittikten sonra da avam tabakası arasında bu adet sürdürüldü. 

Şiiler, "şehitler seyyidi"nin öldürülüşünden dolayı feryat edip, gözyaşı döker

ler. Bağdat'ta, diğer şehir ve kasabalarda matem toplanulan yapar; Kerbela'daki 

kutlu türbesini ziyaret ederler. Bu yüzden o gün insanlar kap kacaklannı ve ev 

eşyalannı yenilemeyi hoş karşılamazlar. 

Hz. Hüseyin'in şehit edildiği haberi Medine'ye geldiğinde, Ebu Talib'in oğlu 

Akil'in kızı ileri atılarak şu şiiri söylemiştir: 

f--"' yı _)-=·I �ı J � ı:ıL... rs.l �ı J-! 0ı c.ı) _,_.i..:i ı:ıt.. 

f"l! l_r.-y..:.:. ....s.......;J ':?J ..... i ....s.......; ':?..ı:w....._.. ..ı.i..c �l.;J ı.)� 

�.) ':?'� � "� � _.a.L;.:i 0ı rs.l ..:.ı.:........ :ıı _;ıy,.. ı:ı.ı. c.ııs. t.. 

Halhlann sonuncusu sizdiniz, ne yaptınız böyle, 

Ne derdiniz, Peygamber böyle deseydi size? 

Esir edildi yansı, karnı bulandı kalanı yokluğumda 

Hem aşiretimin ve hem de efrad-ı ailemin 

Bu olmamalıydı karşılığı size hayırhahlığımın 

Aynldı yolumuz, yahınlanma c:ttiğiniz kötülükle! 
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Aynı gün Rasulullah'ın efrad-ı ailesine yardım eden İbrahim ibn el-Eşter de 

katledildi. 

Rivayete göre Allah bugün Adem'in tövbesini kabul etmiş; Nuh'un gemisi 

Cudi dağı üzerine konmuş, İsa peygamber bugün dünyaya gelmiş, Musa bu

gün kurtanlmış ve İbrahim'in atıldığı ateş bugün soğutulmuş, Yakub'un görme

yen gözleri bugün açılmış, Yusuf bugün kuyudan çıkarılmış, Süleyman'a mülkü 
bugün verilmiş, Yunus'un kavminin cezası bugün kaldınlmış, Eyub'un yaralan 
bugün iyileşmiş, Zekeriya'nın duası bugün kabul olunmuş ve Yahya hediye 

olarak sunulmuştur. Yine söylendiğine göre, firavunun sihirbazlarının toplantı 

günü olan "ziynet günü" Aşüre gününün bittiği gündür 

Yukarıda anlatılan olayların tamamı gerçekten bugün olmuş olabilir; ama 

bu rivayetlerin bunlan kontrol etme imkanı olmayan avam tabakasından veya 

ehl-i kitap (yani Yahüd1 ve Hıristiyan) alimlerinin üzerinde hemfikir olmadığı 
kaynaklardan alınmış olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. 

Bazıları Aşüre'nin İbranice "aşür" kelimesinden yani Kippur orucunun rast

ladığı Tişr1 ayının 1 O. gününün adından alınıp Arapçalaştınldığım; bu hususun 

Arap aylarında da göz önünde tutularak, Yahüdı: aylarının birincisinin onuncu 

gününde olduğu, orJarın da bugünü birinci aylarının onuncu gününe aldıkla
nnı söylemektedirler. 

Hazreti Peygamber, Hicret'in birinci yılında bugün oruç tutulmasını emret

miş; fakat daha sonra o günden sonra gelen Ramazan ayı orucu ile bu emir nesh 

edilmiştir. Rivayete göre Hz. Peygamber Medine'ye geldiği gün Yahüdı:lerin Aşüre 
orucu tutmakta olduklarım görmüş. Onlardan bunun sebebini sorduğunda, 

Tann'mn bugün firavun ve ordusunu suda boğup Musa ve beraberindekileri 

kurtardığı (için oruç tuttuklan) cevabını vermişler. Bunun üzerine Hz. Peygam

ber "Biz Müsa'ya onlardan daha yakınız" buyurarak, ashabına o gün oruç tut

malarım emretmiş. Ramazan orucu farz kılınınca ashabına Aşüre orucu tutma

larını emretmemiş, ama yasaklamamış da. Bu rivayet doğru bir rivayet değildir. 

Çünkü bilimsel tetkikler onun doğru olmadığını göstermektedir 

Bir kere Hicıi Muharrem ayının birinci günü, Cuma'ya yani 1 6  Temmuz'a 

ve İskender takvimiyle 933 yılına rastlamaktadır. Halbuki Yahüdı:lerin aynı yıla 

rastlayan yılbaşı gününü hesaplarsak, onun Cumartesine, Eylül'ün 12 .  gününe 

rastladığını görürüz ki, Safar ayının 29.  günüdür. Dolayısıyla onların Aşüre 
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orucu Salı gününe yani Rebiu'l-evvelın 9 .  gününe tekabül eder. Halbuki Hz. 
Peygamber'in hicreti Rebiu'l-evvel'in birinci yanınında gerçekleşmişti. 

Hz. Peygamber'e Pazartesi orucu hakkında sual edildiğinde, "Bugün, benim 

doğduğum, peygamber olarak gönderildiğim, Kur'an'ın ilk nazil olduğu ve hicret ettiğim 

gündür" buyurmuşlardır. ( .y! w ...r.-lııı _, .ı-,ı! J-c. Jyl _, .y! w'.i.ı.; _, .y! � _, (' � �ı:ı). 
Fakat daha soma Hicret'in hangi Pazartesi günü gerçekleştiği konusunda 

ihtilaf çıktı. Kimilerine göre Rebiu'l-evvel'in 2 . ,  kimilerine göre 8.  ve kimile

rine göre 12.  günüydü. Genel görüş, Hicret'in Rebiu'l-evvel'in 8. gün gerçek

leştiği yönünde. Rebiu'l-evvel'in birinci günü Pazartesi olduğuna göre 2 .  ve 12.  

gün gerçekleştiği sözünün üstünü çiziyoruz. (Zaten 2 .  gün Salı, 12.  gün de 
Curna'ya rastlamaktadır) . Dolayısıyla Hz. Peygamber'in Medine'ye geliş günü 

(ki Rebiu'l-evvel'in 8. gününe rastlayan Pazartesidir) Yahudilerin Aşure günün

den (ki Rebiu'l-evvel'in 9 .  gününe rastlayan Salı günüdür) öncedir ve Aşüre 

Hicret'in 3-10 yıl veya Hicret'ten somaki 20-30 yıl hariç, Muharrem ayına rast

lamaz. Buna göre Hz. Peygamber'in o yılın (yani Muharrem'in) 10.  gününe 

rastlayan gün oruç tuttuğu sözü, mesnetsiz bir sözdür. Bu, ancak aynı güne 

rastlasın diye Aşüre'nin Yahudi aylannın birincisinden Arap aylannın birinci

sine alınması halinde mümkündür. (Hicret'in birinci yılında Muharrem'in bi

rinci günü Cuma idi ve dolayısıyla 1 0. gün veya Aşüre Pazartesidir). Hicret'in 

ikinci yılında da Yahudilerin Aşüresi ile Hz. Muharnmed'in Medine'ye geliş ta

rihi aynı güne rastlarnarnaktadır. 

Yahudilerin 'Tamı bugün firavunu helak etti" iddialan da Tevrat'la örtüşme

mektedir. Firavun Nisan'ın yirmi birinci günü helak edilmiştir ki, Hamursuz 

günler'ınden yedinci güne tekabül etmektedir. Yahudi Hamursuz'unun birinci 

günü Hz. Peygamber'in Medine'ye gelişinden sonraki Çarşamba günü, İskender 

takvimiyle 933. yılın Azar ayının yirmi ikinci günü idi ki, Rarnazan'ın 17. gü

nüne tekabül etmektedir. Halbuki Tann'nın firavunu helak ettiği gün Ramazan'ın 

23. günü idi. Dolayısıyla Yahudilerin rivayetleri de mesnetsizdir. 

Muharrem'in 1 6 .  günü, Kudüs'ün Müslümanların kıblesi yapıldığı gün

dür. 

17.  gün, Ashab-ı Fil'in (yani Etyopyalılann) Mekke önlerine geldikleri gün

dür. 
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Saf ar 
Bu ayın birinci günü Hz. Hüseyin'in başı Dımaşk'a [Şam'a] getirildi. Yezid, 

elindeki değnekle onun azı dişlerine dürtüp şu şiiri okudu: 

J.,..,..i 01.S \... �ı � U-- iWI rl 01 u..ıı;.. (.).<> w..J 
J..YI �.J Ü" i:.Jj,;JI tfe l� Y+ı ��I w,.J 
J...:; -.. �J.ı L:ı ı_,_ıu r-:i l.:.. ->-9 ı�ı.J ıµu 
ı..)..ı.:i._.cU � � .J ��l ü-- 0�1 l..i.1:i! .ı! 

Sormazsam eğer ki, Hindiflerden değilim ben, 

Bize ettiklerinin hesabını evlad-ı Ahmed'den369 

Keşke görselerdi Bedir'de şehit düşen atalanm 

Çektiği acıyı Ha.zrecilerin mızrak darbesinden! 

Havaya zıplarlardı mutluluktan ve sevinçten, 

Ve derlerdi: Aslanım Yezid, dert görmesin ellerin 

Kurutup onlann önderlerinin soyunu sonunda, 

Kapattık böylece kalan hesabı Bedir gününden! 

Yine bugün İmam Zeyd b. Ali öldürülmüş ve Fırat sahilinde darağacına asıl

mış, daha sonra cesedi yaktlarak külleri nehre savrulmuştur.370 

369 Ahmed, Hz. Peygamberin isimlerinden biri. 
370 Zeyd b. Ali'nin başına gelen bu talihsiz olayın intikamının daha sonra Umeyye oğul

lanndan nasıl alındığı konusunda çeşitli rivayetler olmakla birlikte, biz bunlardan sa
dece Mesudl'nin Murüc ez-Zeheb'de anlamklannı nakletmekle yetineceğiz: 
" .. bana Omer b. Hani et-Tai anlam ve şöyle dedi: Ebu'! Abbas es-Saffah döneminde 
Emevilerin mezarlannı açmak için Abdullah b .  Ali'yle birlikte çıkmışum. Hişam b. 
Abdülmelik'in kabrine geldik. Onu bütün olarak çıkardık. Sadece burun eti düşmuştü 
Abdullah ona seksen kırbaç vurduktan sonra yaku. Sonra Süieyınan b .  Abdülmelik'in 
mezannı açuk. Sadece bel kemiği, kaburgalan ve başı kalmışu. Onu da yakuk. Aynı şeyi 
Emevi oğullanndan kabirleri Kınnesrin'de bulunanlara da yaptık. Arkasından Dımaşk'a 
geldik. Velid b .  Abdülmelik'in mezannı kazdık. Sadece başı vardı. Daha sonra Muaviye 
oğlu Yezid'in mezannı açtık. Sadece bir kemik bulabildik. Tabutunda siyah bir çizgi 
bulduk. Sanki taburu boyunca kumla çizilmiş gibiydi. Bilahare bütün şehirde Emevi
lere ait kabirleri aradık ve bulduklarımızı içindekilerle birlikte yakuk. Bu haberi bu-
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16. günü, Hz. Peygamber'in rahmet-i Rahman'a kavuşmasına sebep olan 

hastalığının başladığı gündür. 

20. gün, Hüseyin'in başının tekrar cesedine iade edilerek birlikte defnedil

diği gündür. Aynı gün onun evladından kırk kişi Suriye'den döndükten sonra 

kabrini ziyaret etti. 

23. gün, (Abbasi halifesi) Me'mun b. Er-Reşid, beş buçuk ay giymiş olduğıı 

yeşil elbiseyi çıkanp, Abbasilerin baş kaldırması üzerine, onlann şian olan si

yah renge döndü. 

24. gün, Hz. Peygamber'in Ebü Bekr es-Sıddik'la birlikte Mekke'den çıkıp, 

müşriklerden gizlenmek için mağaraya girdiği gündür.371 Nitekim Allah Kur'an' da 

bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurur: "Eğer siz ona (Peygamber'e) yardım et

mezseniz, (biliyorsunuz ki) inkar edenler onu iki kişiden biri olarak (Mek.lze'den) 

çıkardık/an zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunu

yorlardı. Hani o arkadaşına, "Üztllme, çünkü Allah bizimle beraber" diyordu. Allah 

da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir 

takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin söztlnü alçaltmıştı. Allah'ın 

sözil ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir."372 

Rehiu'l-evvel 

1 .  gün, Perşembe günü idi ve bugün Hz. Peygamber Arslan burcu yüksel

diğinde, Muhammed b.  Cabir el-BattanI'nin "Kitabu7-kusufat" adlı eserinde be-

rada zikretmemizin sebebi Hişam'ın Zeyd b. Ali'ye yaptığından dolayı kendisine aynı 
şeyın yapılıp mezannın yakılmış olmasıydı. 
"Ebü Bekr b. Ayyaş ve diğerlerinin anlattıklanna göre Zeyd b. Ali beş yıl asılı olarak 
kalmış, fakat Kunase ve Kufe'de Allah tarafından ortüldüğü için kimse avret yerini gör
memiş Velid b. Yezid b. Abdülmelik döneminde Zeyd'in oğlu Yahya Horasan'da or
taya çıkınca, Velid Kufe valisine bir mektup yazarak şu emri verdi: "Zeyd'i tabutuyla 
birlikte yak!" Vali emri yerine getirdi ve Yahya'nm küllerini nehir kenarında rüzgara 
savurdu." 

371 Sachau'nun tahkikli baskısında metnin bu kısmından itibaren bazı satırlar düşmüş, 
bazı yerler de kısaltılmış. Omeğin Rebiu'l-evvel a;1nın yalnızcı L, 8. ve 12 .  günleri 
birkaç kelimeyle geçiştirilmiş. Bu yüzden metnin bundan sonraki birkaç sayfayı Asya 
Müzesi'ndeki nüshadan yapılan çeviriden takip etmek zorunda kaldık 

372 Kur'an, IX, 40. 
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hrttiğine göre, doğduğu vaktin sekizinci derecesinde, Es-Sellami'nin "Kitab el

Edvar"daki kaydma göre ise Güneş battıktan sonra vefat etti. 

3 .  gün olan Çarşamba gecesi Hz. Peygamber Aişe'nin evine defnedildi. 

8. gün, Muhammed b. Cabir el-Battanl'nin belirttiğine göre, Pazartesi günü 

şafak vakti Başak burcu yükseldiğinde Hz. Muharru.ned Medine'ye gelip, şehir 

dışında indi ve o geceyi Medine kalesinde geçirip, dokuzuncu Rebiu'l-evvel Salı 

günü sabahleyin Medine'ye girdi.373 

10.  gün, Hz. Peygamber Hadice ile evlendi. 

12 .  gün, Hz. Peygamber bu Pazartesi günü dünyaya geldi. Onun Rebiu'l
evvel'de Pazartesi günü doğduğu çok iyi bilinmektedir. Ama hangi Rebiu'l

evvel'de doğduğu Peygamber olarak gönderildiği tarih gibi ihtilaflıdır. Ebu 

Ma'şer "Kitabu el-Esrôr"da Muhammed b. El-Harezml'den naklen şöyle der: 

"O, yıldızların o geceki hareket ve konumlarını gözlediğinde, onda doğan ço

cuk peygamberlik hakkı olan bir tali' görmemiş, yalnızca seher vaktinde Te

razi burcunun birinci kısmını görmüştür ki, Güneş'in Akreb burcunun sonla

nnda olması gerekirdi." 

Maşaallah ise şöyle der: "Peygamber, Pazartesi günü, Dey-rnah ayının Rüz-ı 

Hor'unda, Anuşirvan'ın hükümdarlığının kırk birinci yıh saat yedide ve Güneş 

gün ortasına geldiğinde doğmuştur." Bu durumda tali'nin Saratan burcunda ol

ması gerekir ki, tüm raviler Hz. Peygamberin gece doğduğu konusunda hemfi

kirken, Maşaallah'ın bunu nereden çıkardığım anlayabilıniş değilim. 

Muhammed b. Cabir el-BattanI, yukanda adı zikredilen eserinde şöyle der: 

"Peygamber, 20 Nisan Pazartesi akşamı, İskender takviminin 882. yılında dün

yaya geldi. Onun hayatından alınan deliller tali'nin Oğlak burcunun yirminci 

derecede olması gerektiğini göstermektedir. Başka bir ihtimal söz konusu ola

maz, çünkü eğer bu tali' değiştirilirse, o zaman Peygamber'in ömrünün miktan 

doğru çıkınaz." Onun neden böyle söylediğini "Nümı1dar'1ar adlı kitabımda an

latacağım. Ben o kitabı biraz geç yazdım ve ona "Takvim Başlangıçlannı Düz.eltme 

Rehberi" adını verdim. Es-Sellarrıi "Kitab el-Edvar" da, "O, Fil yılında, Ramazan'ın 

373 Burada ilk bakışta bir kanşıklık var gibi görünebilir. Yani ayın birinci günü vefat eden 

bir kişinin sekizinci gunü nasıl hicret ettiği sorusu sorulabilir, ama bu olaylann aynı 

yılın aynı ayında değil, farklı yıllann aynı ayında vuku bulan olaylar olduğunu göz 
önünde bulundurmak gerekir. 
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on ikinci günü olan Pazartesi gecesi şafağa doğru dünyaya geldi" demektedir. 

Peygamber'in doğum günü ve vaktiyle ilgili ihtilaflar olması tabiidir, çünkü bu 

gibi şeyleri yazıp akılda tutarı kişiler yoktu. 

Hamza el-Isfahanı "Büyük Milletlerin Tarihleri" adlı eserinde şöyle demekte

dir: "Peygamber, bazı rivayetlere göre Rebiu'l-evvel'in ikinci, bazılanna göre seki

zinci, bazılanna göre ise on üçüncü günü gecesi dünyaya geldi. O'nun Pazartesi 

gıJnü, Rebiu'l-evvel ayının birinci yansında doğduğu konusunda görüş aynlığı 

yok; aynca doğumun Anuşirvan'ın hükümdarlığının kırkıncı, kimilerine göre 

kırk birinci ve bazılanna göre kırk üçüncü yılında gerçekleştiğini söylüyorlar." 

Fakat Hz. Peygamber'in hicret tarihi konusundaki ihtilaflar şaşılacak türdendir. 

Bu konuda söylenenleri yukanda vermiştik. Bu tarihçilerin Hz. Peygamber'in ve

fan konusundaki. ihtilaflan daha da enteresandır. Kimilerine göre Rebiu'l-evvel'in 

ikinci Pazartesi günü, kimilerine göre, aynı ayın on ikinci günü atmış, kimile

rine göre atmış iki, kimilerine göre de atmış üç yaşında vefat etmiştir. Hatta at

mış beş diyenler bile var. Rivayetler aleni bir şekilde küfürden başka bir netice 

ihdas etmeyecek sözlerle doldurulmuş olduğu gibi, dinleyenleri şaşkınlığa ve 

şüpheye sevk etmek için özellikle uydurulduğu kanaatindeyim. Tann, Peygam

beri ve onan ashabı bu tür rivayetlerden bendirler. lann, Kendisine karşı çıkan 

ve nimetlerini inkar edenlerin h.akkından gelir. · 

1 3 .  gün, Muhtar b. Ebü lJbeyd es-Sakafi, Hüseyin'in katillerinden intikam 

almak için Küfe'ye doğru yola çıktı. 

14.  gün, Muaviye oğlu Yezid öldü. Allah ona lanet etsin! 

Rebiu'l-ahlr 

1 .  gün, Haccac b. Yusuf, Abdullah b. Ez-Zübeyr'i kuşattığı sırada Kabe'de 

yangın çıku. Haccac, yangın çıkınca şu şiiri okudu: 

Görüyorsunuz işte Beytullah'tan çıkan dumanı ve alevi, 

Bir de Allah Zübeyr ve yarenlerinin yardımcısıdır derler! 

Neticede Kabe yanıp duvarları yıkıldı. 

1 5 .  gün, Ebü Talib oğlu Ali dünyaya geldi. 
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Cumadi'l-wa 

3. gün, Basra'da Aişe, Talha ve Zübeyr arasında Cemel savaşı.374 

8. gün, Hz. Peygamber'in kızı Fatıına'nın ölümü. 

Cumadi'l-ahlr 
2 .  gün, Ebü Bekr'in ölümü. 

4. gün, Fatırna'nın Hadice bint Huveylid'den dünyaya gehşi.375 

Receh 
Rivayete göre bu ayın başında Nuh peygamber gemiye binmiştir. 

1 .  gün, Yerrnuk fethedildi. 

4. gün, Ali ve Muaviye Sıffirı'de bir araya geldi. 
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26. gün, Hz. Muhammed bütün aleme peygamber olarak gönderildi. Es
Sellaıni "O, Rebiu'l evvel'in üçüncü gününe rastlayan Pazartesi günü peygam

ber olarak gönderildi" demektedir. 

27. gün, bu gece Hz. Peygamber Mescidü'l-Haram'dan Mescidü'l-Aks:rya 
götürüldü. 

Şahan 
3. gün Ali oğlu Hüseyin dünyaya geldi. 

13, 14 ve 1 5 .  günler "Ak günler" veya Leyletü'ş-şakk diye anılır. 

1 5 .  gece Berat kandili yani günahlann affedildiği gece diye bilinir. Halk ara

sında dolaşan rivayetlere göre ölüm meleği Azrail'e bu gece o yıl içinde canı alı
nacaklann isimleri verilirmiş. 

3 7 4 Yukandaki metin Sachau'nun tahkikli nüshası ve çevinsinde yer almaktadır; fakat Asya 
Müzesi nüshasındaki metin farklıdır. Çünkü onda sekizinci günü Ali b .  Ebü Talib'ın 
dunyaya geldiği, on beşinci gunu ise Cemel savaşı tanhi olarak verilmektedir ve "Bu 

savaşta kedi kendi yavrulannı yedi" denilmektedir. 
375 Sachau'nun çeviri ve tashihli nushası ıle Asya Muzesi nüshası arasında yine bir örtüş

mezlik var. Çunku Asya Muzesi nushasında 3 .  gun fatıma'nın vefat ettiği, sekizinci 

günü Ebü Bekr'in olduğu, on beşinci gunı:.ı Abdullah b. Zübeyr'in kendi eliyle Kabe'yi 
yaktığı belirtilmektedir. 
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Yine bu�n ikindi namazından önce kıble Kudüs tarafından Kil.be tarafına 

çevrildi. Daha önce on sekiz ay boyunca Kudüs'e dönülerek namaz kılınmak

taydı. Çünkü "Ey Muhammed, nereden yola çıkarsan çık, yüZünü Mescid-i Haram' a 

dön!" ayeti nazil oldu ve Hz. Peygamber Müslümanlara nerede olurlarsa olsun

lar Kabe'yi kıble yapmalannı emretti. 

YahCıdilere gelince, Musa onlara "Bu tarafa dönün, o tarafa dönmeyin" diye 

bir şey söylememiş. Bu yüzden onlar Allah'ın "Yü.zünüZü nereye dönerseniz dö

nün, orada Ailah'ın vechini bulursunuz" buyurduğu gibi, Davud aleyhisselam za

manına kadar bu şekilde hareket ettiler. Sonra Davud onlara yüzlerini Beyt'ül 

Mukaddes'e çevirmelerini emretti. O günden itibaren de Beyt'ül Mukaddes on

lann kıblesidir. 

Hıristiyan1ann kıblesi ise Güneş'in doğuş yönü olan ekvatordur. Çünkü on

lara ibadet ederken yüzlerini cennete çevirmeleri emredilmiş, Güneş'in cennet

ten doğuşu da buna delil olarak gösterilmiştir. 

Samiıilerin kıblesi Barik dağı, Mecusilerin kıblesi Güneş'tir. Onlar, Güneş'in 

doğuşu, batışı ve gün ortasında yüzlerini ona çevirerek dua ederler. Mecusiler 

aynca ateş, su ve tüm mahlukata bakarak dua ederler ve Allah'ı tespih ederken 

de yüzlerini onlara dönerler. 

Harranlılar yüzlerini ibadet sırasında Güney Kutbu'na, Sabiiler ise Kuzey 

Kutbu'na çevirirler. Sanıyorum Maniheistler de yüzlerini Kuzey Kutbu'na çevi

riyorlardı. Çünkü onlara göre Kuzey Kutbu gökyüzünün ortası ve en yüksek 

yeridir. Fakat ben kendisi de bir Maniheist ve Mani dini propagandacısı olan 

"Kitab el-Ba"nın ( .. l;lı '-:-lüs.)376 yazannın bu üç din mensuplannın ibadet sırasında 

yüzlerini bir yöne çevirip, başka yöne çevirmemeleriniıı kendilerine bela geti

receğini, bu yüzden anlan ayıpladığını gördüm Ona göre güya ibadet eden ki

şinin herhangi bir kıbleye dönmesi gerekmezmiş 

Ramazan 

Farz oruç ayıdır. 

6. gün, Es-Sellaml'ni.n dışındakilere göre Ali oğlu Hüseyin bugün dünyaya 

geldi. 

7. gün, Halife Me'mun yeşil elbise giydi. 

376 Evlilik Kitabı 
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10.  gün, Hadice vefat etti. 

17 .  gün, mel'un Abdurrahman b. Mulcim el-Muradı: - Allah ona lanet etsin! 
- Ali b. Ebü Talib'e vurarak beynini yardı. 

Bugün aynı zamanda Bedir savaşının vukü bulduğu gündür. Kimilerine göre 

savaş bu ayın on dokuzunda olmuştur. Fakat bu doğru değil; çünkü çok yay
gın ve kesintisiz rivayetlere göre savaş Hicret'in ikinci yılında Pazartesi günü ol
muştur. O yıl Ramazan'ın birinci gününün Cumartesi olduğu kesin bilindiğine 

göre, savaşın olduğu Pazartesi günü on yedisine rastlar. 

19 .  gün, Mekke'nin fethedildiği gündür. Hz. Peygamber Arap aylan nesi' (te
hir) sebebiyle geriye gittiği için hac vazifesini yerine getiremedi ve ayların tekrar 
olması gereken tarihlere gelmesini bekledi; sonra haccetti ve nesi'yi yasakladı. 

2 1 .  gün, emirulmü'minin Ali b. Ebü Talib'in ölümü; Ali-Rıza b. MO.sa el

.Kazım b. Cafer es-Sadık b. Muhammed el-Bakır b. Ali es-Seccad Zeynelabidirı 
b .  El-Hüseyn (şehitler ser.dan) Ali b. Ebü 1alib'in de aynı gün öldüğü konu
sunda ittifak vardır. Ancak Ali Rıza'nın Zü'l-kade'nin 23 . günü öldüğünü söy

leyenler de mevcut. 

22. gün, Es-SellamI'ye göre Ali b. Ebü Talib bugün doğmuştur. 

25 .  gün, Ebü Müslim Abdurrahman b.  Müslim [Ebu Müslim Horasanı] 
Horasan'da Abbasi hanedanı için propagandaya başladı. 

26. gün, El-Burkuı (�y,ll) Basra'da isyan bayrağı açtı. Kimilerine göre onun 

adı Ali b .  Muhammed b.  Ahmed b. İsa b .  Zeyd b. Ali b. Hüseyn b. Ali b. Ebu 
Talib, kimilerine göre Ali b. Muhammed b. Abdurrahim b. Abdulkays idi. Bir 

rivayete göre Taberistan hakimi Hasan b. Zeyd, El-BurkuI Basra'da isyan bay

rağı açtığında ona bir mektup yazarak gerçeği öğrenmek amacıyla soyunu sor
muş ve şu cevabı almıştır: "Senin soyun beni ne kadar ilgilendiriyorsa, benim 

soyum da seni o kadar ilgilendirsin, vesselam!" Onun muhatabını susturan bu 
veciz cevabı, Horasan hakimi Nuh b. Marısur'un mektup yazarak tehditler sa

vurduğu Sicistan hakimi Veliyyuddevle Ahmed Halaf b. Ahmed'den aldığı şu 

cevaba benzemektedir: "Ey Nuh! Bizimle yeterince uğraştın. Eğer sözünün eriy

sen, elinden geleni ardına koyırıa!" 

27. gün, bu gece Tann'nın Kur'an' da bin aydan daha hayırlı olduğunu söy

lediği mübarek Kadir Gecesi'dir. Bu gecenin gerçek tarihi bilinınediği için hal

kın genel kanaat böyle. Bazıları "onu bu ayın 17.  günü ile 1 9 .  günü arasında 
arayın; çünkü Bedir savaşı, Mekke'nin fethi ve meleklerin yardım için cennet-
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ten gönderilişi bu iki tarih arasında olmuştur" derler. Allah Kur'an'da "Melek
ler ve Cebrail o gece Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.. "  buyurduğuna göre 
bu doğru olabilir. 

Söylendiğine göre bu ayda peygamberlere kitaplar indirilmiştir: 

1 .  gün, İbrahim'e sahifeler; 

6. gün, Müsa'ya Tevrat; 

12 .  gün, Davud'a Zebur; 

18 .  gün, İsa'ya İncil; 

24. gün, Muhammed'e Furkan.377 

Allah'ın "Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayı. . "  buyruğundan Kur'an'ın bu ayda 

indiği ayan-beyan anlaşılmaktadır. Kimileri Allah'ın "Kulumuza Furkan günü, 
iki grubun karşılaştığı gün indirdiğimiz şey. "  sözünden Bedir savaşı ayın on yedi
sinde olduğu için Kur'an'ın bugün indirildiği hükmünü çıkarmaktadırlar. Doğ
rusunu Allah bilir. 

Tevrat'a gelince, onun Sivan ayının on altıncı günü, Şavuot bayramında in

dirildiğini yukanda belirttik. Eğer o zaman Ramazan bu aya rastlıyorsa, mesele 
söylendiği gibidir; ama Tevrat'ın indirildiği yıl bilinmediği için bu konuda ke
sin bir şey söylemek mümkün değil Çünkü Tevrat'ın indirildiği yıh bilseydik, 

konuyu kronolojik açıdan inceleme imkanımız olurdu. 

İncil'in indirildiği günle ilgili olarak söylenen söz, onun keyfiyetini, mahi
yetini ve ahvali bilmeyen birilerinin sözüdür Diğer kitaplann indirildiği gün
ler de bütünüyle meçhuldür ve bunu kestirmenin imkanı yoktur. En iyisini Al

lah bilir! 

Şevval 

1. gün, Ramazan'ın sona erdiği gündür ve Rahmet Günü de denilir. Allah, 

o gün vahiy götürmesi için Cebrail'i seçti ve bal arJanna bal yapmalannı il
ham etti.378 

Allah'ın cenneti bugün yarattığı söylenir. Bu sözü söyleyenler, konu son de

rece muğlak olmasına rağmen hala sözlerinde sebat ediyorlar ve bir de "Allah 

377 Furkan, Kur'an'ın adlanndan biri. 
378 Kur'an, XVI, 70. 
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bugün kendi eliyle Tuba ağacını dikti" gibisinden laflar edip çirkin bir benzetme 
yapıyorlar ve sözü tevil etmek yeıine cahilce inanıyorlar. 

2.  gün, altı gün sürecek olan nafile orucun başlangıcıdır. 

4. gün, Hz. Peygamber'in Necran Hıristiyanlanyla "mubahele"si.379 Hz. 
Peygamber Allah'ın "mubahele" ayetindeki buyruğuna uygun olarak Hasan ve 
Hüseyin'i oğullan, kızı Fatıma'yı hanımlan yerine koyup, Ali b. Ebu Talib'i ken
disine yakın kıldı. 

17 .  gün, Uhud savaşı. Bazılarına göre savaş ayın ortasında olmuştur. Hz. 
Hamza bu savaşta şehit düşmüş ve Hz. Peygamber onu kaybetmekten dolayı 
aşın üzülmüştür. 

19.  gün, Ebü Talib'in ölümü. 

22. gün, rivayete göre Yunus peygamber balık tarafından yutulmuş. 

Zü'l-kade 

5 .  gün, Kabe gökten yeri indirildi. Allah Adem'e rahmet gönderdi. İbrahim 
ve İsmail bugün Beytullah'ın temellerini yükselttiler. 

14. gün, Yunus peygamber balığın kamından çıktı. Buna göre onun balığın 
kamında yirmi iki gün kalmış olması gerekir ki, İncil' de zikredildiği. gibi Hıris
tiyanlar bu sürenin on gün olduğunu söylerler. 

29. gün, rivayete göre Yunus peygamberin üstünde Yaktin (kabak) ağacı 
dalı bitmiş. 

Zü'l-hicce 

1 .  gün, Hz. Peygamber kızı Fatıma'yı yeğeni Ali b.  Ebu Talib'le evlendirdi. 
Bu ayın ilk on gününe "malum günler" veya "yasaklı günler" de denir. Kimi-

379 Mubahele, karşılıklı lanet okuma; Allah'a dua ederek yalancının lanetlenmesini isteme 
anlamındadır. Hz. Peygamber Necran Hıristiyanlanna mektup yazıp lslam'a davet et
tiğinde, onlann Isa'nın Tann'nın oğlu olduğu iddiasında direnmeleri yıızünden arala
nnda tartışma çıkmış ve şu ayet inmiştir "Artık sana gelen bunca ilimden sonra, 
onun hakkında seninle çekişip-tartışmalara girişirlerse de ki: Gelin, oğullan
mızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi ça
ğıralım; sonra karşılıklı larıetleşelim de Allah'm lanetini yalancıların üzerine kı
lalım." (Al-i İmran-6 1) 
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lerine göre bu on gün Allah'ın Kur'an' da belirttiği gibi Müsa'ya söz verdiği on 

günü tamamlamıştır: " . .  ve Müsa'ya otuz gece - Zü'l-kade ayının geceleri - vaat 
ettik ve onu on günle tamarnladık."380 Yani "yasaklı günlerle".  

8. gün, bugüne "Terviye" (�.JJi) denir. Çünkü Mescid-i Haram'da hacılar için 

hazırlanan su havuzu cahiliye döneminde de IslarrıI dönemde de hac mevsiminde 

doldurulur ve hacılar bundan istedikleri kadar içerlerdi. Başka bir rivayete göre, 

Mekke'den suyu raviye �.Jl.J) yani develerle ta.şıdıklan için bu isim verilmiştir. 

Üçüncü bir rivayete göre ise "bugün Allah İsmail peygamber için zemzem gö

zesini kaynattığı ve İsmail bundan kana kana içtiği için" 'terviye' denmiştir. Ki

mileri de [Kur'an'da] Musa ile ilgili hikayede anlatıldığı gibi, Tanrı bugün Tur 

dağında kendini gösterdiği için "terviye günü" denildiğini ileri sürerler. 

9 .  gün, Arefe günüdür ve Arafat'ta büyük haccın gerçekleştirildiği gündür. 

Hac farizasını eda etmek için dört bir taraftan gelen insanlann bugün toplan

dıklan sırada birbirleriyle tanıştıkları için "arefe" denildiği de söylenir. fakat ba

zıları buna itiraz ederek derler ki, "Sizin dediğiniz gibi değil, aksine Adem ile 

Havva yeryüzüne indirildikleri zaman, şimdi insanların toplandıkları yerde yani 

Arafat dağında birbiriyle buluştukları için "arefe" denilmiştir." 

Tanrı, bugün İbrahim'i kendine "Halil" yani dost edinmiştir ki, "af günü" 

de denir. 

10.  gün, yevm eI-edha (�'11 I'�) denilen kurban bayramı günüdür. Çünkü 

bugün kurbanlıklar boğazlanarak Mekke'ye gönderilir. Aynca bugün [sözünü 

ettiğimiz on günün] sonuncusudur. 

Kurban edilmek istenen İsmail'in yerine bugün bir koç feda edilip kesilmiş. 

Rivayete göre Sırat Köprüsü insanlan imtihan için bugün yaratılmıştır. 

1 1 .  gün, dirıJenme günüdür. Çünkü bugün insanlar Mina'da dirılenirler. 

12.  gün, ayrılış günüdür. Çünkü bu gün insanlar alel acele birbirlerinden 

ayrılırlar. 

1 1 ,  12 ve 13. günler eyydm-ı teşrik (j,;yill! r41)dir. Böyle denilmesinin sebebi, 

insanlann bu üç gem boyunca kestikleri kurbanın etlerini gün ışığında kurut

rnalandır. Bu adın "eşrık thebir keyma nugiyr" (� l4 y/.ı J�I) yani 'Ey Se

bir (dağı, etimizi çabucak) kurut ki, yolumuzdan kalmayalım" sözünden dolayı 

380 Kur'an, VII, 138. 
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verildiği söylenir. İbni Arabi "Bu ismin verilmesinin sebebi, Mekke'ye gönde
rilen kurbanlıklann Güneş doğmadan önce boğazlanmamasıydı" demektedir 
ki, Ta,.rın bu günler için "Malum günlerde Allah'ı zikredin" buyurmaktadır. O 
günlerin evvelınde ve ahirinde her namazdan sorıra tekbir getirilerek Tann'ya 

hamd-u senalar edilir. 

1 7  gün, Halife Osman b.  Affan şehit edildi. 

18 .  gün, "Gadir-i Hum" denilen gündür. Gadir-i Hum, menzillerden biri
nin adıdır ve Hz. Peygamber "Veda Haccı"ndan dönerken burada konaklayıp, 
develerin yular ve eyerlerini toplaup, Ali b. Ebu Talib'in elınden tutarak, top
lanan eşyanın üzerine çıkıp çevresindekilere "Ben size sizden daha yakın de
ğil miyim?" diye sordu. İnsanlar "Evet" dediler. Bu defa Hz. Peygamber "Kim 
bana saygı duyuyorsa, Ali'ye de saygı duysun. İlahi! Ali'nin dostuna dost, düş

manına düşman ol; ona yardım edene sen de yardım et, onu aşağılayan kişiyı 
sen de aşağıla! O neredeyse hak ve hakikati onunla birlikte kıl! "  dedi. Rivayete 
göre Hz. Peygamber üç defa gökyüzüne bakıp "Tannın, elçilik görevimi yapa
bildim mi?" demiş. 

24 gün, Hz. Ali (k.v) parmağındaki yüzüğü sadaka olarak verdi. 

25. gün, Ömer ibni'l-Hattab şehit edildi. Aynı gün "Hel eta . .  " diye başlayan 
ayet nazil olmuştu. 

26. gün, Davud'un tövbesinin kabul edildiği gündür. 

29. gün, "El-Harra" savaşı. Emevı:ler Medine halkını kılıçtan geçirip, malla
rım yağmaladılar. Muhacir ve Ensar'm namus perdeleri yırulıp, kadınlan düş
manlara peşkeş çekildi. Medine' de asayişi bozanlara ve Rasulullah'ın lanetlediği 

kişilere Allah da lanet etsin ve Tanrı bizi onlardan eylemesin. Tanrı, en iyi yar
dımcıdır. Ona sonsuz şükürler olsun! 



xx 
AY'IN MENZİLLERİ, DOGUŞ VE 

BATIŞ ANIARI VE GÖRÜNÜŞLERİ 

Artık kitabımızı bitirme vakti geldi. Bizden sorulan şeylere, iinkanırmz dahi
linde cevap verip, sözümüzü tuttuk. "Her alimden daha üstün biri vardır". 

Bu bilime vakıf olmanın tek yolu, Güneş yılı günlerinde Ay menzillerinin 
doğuş vakitlerini iyi öğrenmektir. Bu bilgi, konunun bel kemiğini oluşturduğu 
için öğrenilmesi gerekli bir bilgidir; çünkü Ay menzillerinin değişmesi ve tek
rarlanması sebebiyle değişen ve tekrarlanan tabiat olaylan söz konusu menzil

lerin öğrenilmesi haliiıde önceden bilinebilir. 

Şiindi konuya genel bir giriş yaparken, bu konuda telif edilmiş bazı eser
lerden bir takım örnekler vermekte fayda vardır Örnekler aktaracağımız ki

taplann bazılannın yazarlann.m isimleri El-Kulsum1, İbrahim b. Es-Seriyy ez

Zeccac, Yahya b. Kunase; keza Ebu Hanife ed-Dineveıi'nin meteorolojiyle ilgili 
eseri, Ebü Muhammed el-Cebell'nin "İlmu Menazır en-Nücum"u, Ebu'l-Hüseyn 
es-Süfi:'niiı "Kevakib-i Sabite"si vs. 

Hiiıtliler Ay menzillerini yiimi yediye taksim edip, gökyüzünü de ona uygun 
olarak 27'ye böldüler. Onlann taksiminde her bir ft;;r menzili tutulum çembe
rinde 13 14 derecedir. Onlar, bu menzillerde yer alan Cufu.r dedikleri yıldızlar
dan her konu ve her özel durum için bir takım astrolojik hükümler çıkanrlar. 
Bunlann her birinin üzerinde durmaya kalkarsak, söz gereksiz yere uzar gider. 
Zaten bunlar astrologoumena k:itaplannda mevcuttur. 

Araplar gökyüzünü 28 parçaya bölmüşlerdir ki, bunda her bir menzil tutu
lum çemberJ1de 12 5 :7 derecedir ve her Zodyak burcu 2 1h menzildir. 

Araplann Ay menzillerınden faydalan.malan Hintlilerink:inden farklıydı. Çünkü 
onlann amacı, atmosfer olaylannı ve mevsiinlerde havada gerçekleşen değişik
likleri bilmekti. O zamanlar Araplar cahil irısanlar olduldanndan, (menzilleri) 
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tanımalan çıplak gözle yapnklan gözlemlere bağlıydı. Neticede o menzilleri on
larla bağlantılı olan sabit yıldızlarla belgilediler ve onlann şafak vaktinden sonra 
doğuşunu Güneş'in herhangi bir menzile giriş işareti saydılar. Çünkü o yıldız

lann asırlar ve büyük zaman dilimleri geçmeden merızillerden aynlmayacağını 

düşündüklerinden, bu tür şeyleri anlayabilecek dun.ımda değillerdi. 

Daha sonralan (Arap şairleri) zaman zaman olan olaylan, kendi tecrübe
leri ve deneyimleri ile tespit ettikleri vakıalan ve bunlann yıldızlardan her biri

nin doğuşuna uygun düşen tabii etkilerini şiirlerine ve kasidelerine aksettirdi

ler Bu cahil insanlann şiirleri hafızada tutmalan kolaydı ve günlük işlerini bu 
şiirlerde işaret edilen olaylara göre düzenlerlerdi. Örneğin bu mısralardan bi
risi şöyledir 

Süreyya ile kavuşunca Ay üçüncü gecede, 

Artık kış veda edip gider, vesselam! 

Çünkü Süreyya'rnn (Ü1ker takım yıldızı) yeri Boğa burcunun takriben onuncu 

derecesinden on beşinci derecesine kadar olan mesafedir. Ay'ın üçüncü gece Sü

reyya ile kavuşması sırasında Güneş'le Ay arası tahminen kırk derecedir ve Gü

neş de Koç takımyıldızının baş kısmındadır. Başka bir şairin dizeleri ise şöyle: 

Ne zaman ki dolunay Süreyya ile buluşsa, 

Kış habercisi soğuklar dayanıverir kapına. 

Çünkü Ay Süreyya'nın karşısına geldiğinde, Güneş Akrep burcunun yarısın-

dadır ki, soğuklann başlama zamanıdır Yine bir şaire kulak verelim: 

Eğer ki bir gün on dördüncü gecede, 

Buluştuğunda dolunay Deberan ile, 

Bastınr kış her yeri dört bir yandan, 

Atlı tellallar bağınrlar: Ateşe gel, ateşe! 

Takla atar dolunay sonra gökyüztinde, 

Kısalmaya başlar artık çadınn gölgesi. 

Gece yanlannda olur tüm bunlar, 

Hava berrak, bulut desen hak getire! 
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Çünkü Güneş bu sırada Akrep burcunun tam ortasında durur. Bu du

rumda kış soğuklan ve sabah ayazlan başlar; Ay kuzey yönünde birkaç derece

lik eğimde durur; bazen Ay tutulum çemberinden eğimli tarafa geçer ve Arap

lann tam tepesine gelir ki, gökyüzünün ortasına ulaştığında gölgeler ortadan 

kaybolur. Bu, gece yansıdır. Güneş ise Yay burcunun başlanndadır. Başka bir 

şairin dizeleri şöyle: 

Buz kesti ortalık bütün bir gece 

Avva381 menzil oldu çünkü Güneşe! 

Çünkü el-Avva yıldızlan (Ay menzillerinin 13 .sü) tabloda da gösterileceği 

gibi güz dönencesi civanndadır. 

Eğer okuyucuya Ay menzillerinin her biriyle ilgili söylenen şiirleri ve yazı

lan dizeleri tek tek aktaracak olsaydım, ben de o şiirlerde geçen nadir sözcükle

rin anlamlannı izah etmek ve yorumlamak zorunda kalırdım. Dolayısıyla daha 

önce meteoroloji  (el-Enva) kitablannın yazarlanndan yeterince alınu aktardığı

mız için bunlan atlayabiliriz. 

Araplar tüm meteorolojik değişiklikleri yıldızlann doğuş ve batışının etki

sirıe bağladıklan ve dolayısıyla fizik bilimirıden bmaber olduklan içiı71, bütün 

benzeri değişikliklerin feleğin bazı kısımlanna ve Güneş'irı o kıslll'Jardaki sey

rine değil de, yıldızlann büyüklüklerine ve doğuş vakitlerine bağlı olduğunu 

düşünürler, pek çok şeyin Hippocrates'in Yemaniye takımyıldızının [Sirius Je

menicus] doğduğu sırada hararet veren ilaç içmeyi ve hacamatı yasaklamasına 

benzediğiııe inanırlardı. Ahmed b. Faris'irı şu şiirinde anlattıklan bana hayatı

mın bir anını hatırlatmaktadır: 

"-:!.fa.alı ';il ... yJ1 \.... � � ı........ı.s JJ ..ı§ 
� .J� ':il ._ yJI L... � "_,..i J_,! üLl...J 
4.;]1 ..._.., ._r ...:ıi.:il:i � ol...ı. �u .._.... US; � 0-" 

4..;!L.c. rA .)� J_,,ı;ı 1_.ı:ı-h .w ı.:.ı-- L}.S _, 

381 Avva içn bkz. s. 



EBÜ REYHAN EL-BiRC:NI 

Bir zamanlar demiş hi filozun biri: 

İnsan dediğin iki küçüğüyle382 muteber. 

Diyorum hi ben de akıllı bir kişi olarak, 

Vardır insanın itiban, varsa iki dirhemi; 

Eğer ki yoksa cebinde birkaç dirhemi 

Ne itiban vardır onun, ne de şöhreti 

Üstelik bir de işer üstüne sokak kedisi! 

Olay şöyle oldu: 

365 

Majestelerinden aynldığım ve şerefli hizmet saadetinden mahrum olduğum 

günlerde, Rey şehrinde astronomi konusunda gözde alimlerden biriyle karşılaş

tım. Adam, yıldızlann Ay menzillerini oluşturan k:avuşumlannı incelemişti ve 

menzillerden bazı astrolojik hükümler çıkarmaya ve onlara bağlı olarak mete

rolojik tahminler yapmaya çalışıyordu. Kendisine gerçeğin onun söylediği gibi 

olmadığını; ilk menzile atfedilen özelliklerin ve Hintlilerin bu menzilin diğer

leriyle kavuşumu hakkında söylediklerinin tamamıyla Koç burcunun ilk kıs

mıyla ilgili olduğunu, yıldız (veya Ay menzillerini oluşturan yıldızlar) aynlsa dahi 

onun asla yerini değiştirmediğini söyledim. Karşımdaki kişi bumunu kıvmp 

beni adam yerine bile koyınadı. Aslında ilmi konularda benim hayli dünumda 

idi. Ama beni yalancılıkla suçlayarak, hakaret etti ve söylediklerimi kabul et

medi. Ne yazık ki onun ekonomik durumu benden iyi idi. Bense öviinülecek 

hasletleri kötü gösteren, gururlanacak şeyleri ayba çeviren züğürtlük hastalığı 

çekiyordum. Çünkü o günlerde her yönden zor anlar geçiriyordum ve perişan 

bir haldeydim. Gün geldi o zor günler geçip gidince, aynı kişi bu defa benim 

haklı olduğumu söyledi. 

Gayet açıktır ki, eğer meteoroloji bilimi çıplak gözle görülen ·yıldızların do

ğuşun.a bağlı olsaydı, zamanlar ve mevsimler o yıldızlann uzaydaki yer değiş

tirmelerine göre farklılıklar arzeder ve üstelik mevsimler değişik ülkelerde farklı 

şekillerde olur; hareketli yıldızların doğuşu ve gözdön k:ayboluşlannı tespit için 

pek zor hesaplama sistemlerine ihtiyaç duyardık. 

382 lki küçükle kastedilen erkeklik organı ve burun mu7 
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Aslında Ay menzillerinin doğuşu (rising of the Lunar stations) ifadesiyle kas

tedilen şudur: Güneş (Ay) menzillerinin birinde bulunduğu sırada, onu ve on

dan önceki menzili kapaur. Üçüncü menzil ise Zodyak burç düzeninin aksine 

hareket ederek, tan aup Güneş doğarken çıkar. 

Onlar Ay menzilinin doğuşuna (:Ü y...li tJ1.) nev (<-_,.;) yani yükseliş derler. 

Aynca doğuşun tabiattaki etkisine bdnh (c)-ı), batış etkisine ise yine nev derler. 

Bir menzilin doğuşundan bir somaki menzilin doğuşuna kadar geçen süre on 

üç gündür. Fakat el-cebhe (�I) (yani 10. menzil) böyle değildir. Onun doğu

şuyla bir somaki menzilin doğuşu arasındaki süre on dört gündür. 

Enva (nev'in çoğulu) konusunda da farklı görüşler var. Kimilerine göre her 

bir Ay menzilinin doğuşundan bir somakinin doğuşuna kadar görülen bir etki, 

öncekine aittir. Bazılanna göre ise her bir menzilin doğuş ve barışının belli bir 

zamanı vardır ve bu süre içinde olan her şey söz konusu menzile aittir; bu sü

renin bitiminden soma olanlarsa aruk ona ait değildir. Çoğunluğun görüşü de 

bu yöndedir. Aynca bu zaman aralıklannın uzunluğu konusunda da ihtilaflar 

vardır. Bu konuya daha soma değineceğiz. 

Etkinin hangi menzile ait olduğu tespit edildikten soma, o zaman dilimi 

içinde o menzilden herhangi bir etki görülmezse "yıldız boşa getti" veya "men

zil boş geçti" yani nev vakti geçti gitti de ne yağmur yağdı, ne sıcaklar arttı, ne 

soğuk oldu, ne de rüzgar esti derler. 

Rüzgarlar Üzerine 

Rüzgarların yönü, estikleri yerler ve sayılan konusunda da farklı görüşler var. 

Kimilerine göre rüzgarlar alu yönden eserler. İbna Kunase'nin Ebü Muhammed 

Cafer b. Sa'd b. Samura b. Cundub el-Fezart'den nakli böyle. Pek çok kişi ise -

rüzgarlann esiş yönü konusunda kendi aralannda hemfikir olmamakla birlikte, 

- Halid b. Safvan'ın görüşüne kaularak rüzgarlann dört yönden estiğini söyler

ler. Araplann bu iki değişik görüşü aşağıda verdiğimiz daire içinde toplanmış

tır. Bir.nci görüş daire içinde, ikinci görüş, rüzgarlann isimleri ve esiş yönleriyle 

birlikte daire dışında gösterilmiştir. 
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Kuzey 

iş Yöı:ız:ı 

�Q � Qf, � ,1' r$'-(r. 'O" �q �� \J, ('l ::ı 
ilkbaharda doğu tarafı ilkbaharda bau tarafı 

Doğu Batı [JQ 
b. ıı:ı ..., 

-� �Q ,<P 6 
��� <;>Q (r. 

,.Ş:. �-1' 4_o/' 

Güney 

Birinci teoride yazar (Ibn Kunase) "mahve"yi (o Y'-4) güney rüzgarının yani 
kıble yönünden esen rüzgann yanına yerleştinnektediL Halbuki mahve'nin ku

zey rüzgan (yıldız) olduğu gayet iyi bilinmektedir_ Çünkü o, güney rüzgannın 

doldurup gönderdiği (yağmur yüklü) bulutlan sağıp boşaltır_ Yazar yine aynı 

teoride nekba (�\....,&) rüzgan esen bir yön gösterilmiş, Halbuki nekba'nın dört 

ana yönden esen rüzgarlann herhangi ikisinin estiği saha arasında kalan boş

lukta esen rüzgarlara denildiği bilinmektedir Zürrumme, aralannda nekba'nın 

da yer aldığı rüzgarlan şu şekilde sınıflandırmaktadır: 

Dağlarda ne kadar kum varsa taşıyarak 

Getirir enva selleri ve iki heyf damlar üstüne 

Üçüncüsü Şam tarafından kopan soğuk rüzgar 

Geçer küçük taşlan çiğneyip uğuldayarak 
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Dördüncüsü Güneş doğan yerden toz kaldınp 

Hem gürler hem bağınr şimşekler çaktırarak 

Tez geçen nekba rüzgan da toz kopannca 

Seyreyle sen on aylık develerin feryadını! 

İki heyf, güneyden ve batıdan esen rüzgarların adıdır. Şam tarafından esen 
rüzgar "yıldız", Güneş doğan taraftan esen rüzgar ise doğu rüzgarıdır. 

Rüzgarların esiş yönleri İranlılarda neyse, Yunanlılar ve tüm fizik bilim adam-
lanndaki de odur Yani rüzgarların merkezi dört yönle sınırlıdır. Bunları bir şema 
ile gösterecek olursak, şöyledir: 

Horasan 

Kuzey 

- � § "' 
� � 
c c -;::::; ·:::ı u � 

1 ;:  
j2 

" 

� Hurbaran 
Doğu f--------------+--------------; Batı 

veya gündoğusu merkezi veya günbatısı alanı 

Güney 

Rüzgarların iki çeşit esme merkezi arasından eseni, iki merkezin esme boş
luğuna en yakın olanına bağlanır. Bazıları bu rüzgare iki mevsimde (yaz ve kış) 

Güneş'in doğuşu esnasında doğuş ve batış yönüyle bağlantılı olarak Yunanca 
isimler verirler. 
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Ay Menzillerinin Nev ve Barih Zamamm Tespit Metodu 

Ay menzillerinin doğuş ve batışlannın etki vakitlerini tespit için şu metod 
en iyisidir: Eylül ayının birinci gününden başlayarak, etki vaktini tespit etmek 
istediğiniz güne kadar olan süre hesaplanıp 1 3'e bölünür. Eğer herhangi bir 

kesir kalmamışsa, bakılır Şayet Ay Güneş'in karşısında veya kendi iki dördü
nünden birinde ise, mevsim de yağmur mevsimi ise, muhakkak yağmur yağar 
veya hava değişir, ya rüzgar çıkar, ya sıcak ya da soğuk olur. Şöyle izah ede
lim: Eğer herhangi bir kesir kalmamışsa, o durumda Ay menzillerinden biri
nin doğuş, onun karşısındaki menzilin batış zamanı demektir. Eylülün birinci 

gününde Sarfa menzili (12 ev) doğup Sa'd el-ahbiya (25. ev) menzili battığı 
için hesap bugün üzerinden yapılır. Hesabın Eylül başından başlatılmasının se
bebi, özel bir mevsimin yani son bahann başlangıcı ve bir ayın ilk günü olma

sıdır. Öbür türlü Ay ana menzillerinden birindeyse, (Ay menzilinin) etkisi çok 
güçlü ve açık olur. 

Ebu Ma'şer şöyle der: "Biz, bu metodu Hicrt 2 79 yılının Şevval ayında do
lunay sırasında tecrübe ettik 1 Eylülden başlayarak dolunaya kadar olan gün
leri hesapladık Toplam 130 gün çıktı. Bunu 1 3'e bölünce herhangi bir kesir 
kalmadı. Dolunayın yükselen burcu Kova idi. O gün yağınur yağdı. Ay kendi 
sağ dördününde bulunduğu gün yine yağmur yağdı." 

Ebu Ma'şer sözlerini şöyle sürdürüyor: "Aynı tecrübeyi bir yıl sonra yinele
dik 1 Eylülden Kanun el-Evvel'in 13 .  gününe tekabül eden Perşembeye kadar 
olan günleri hesaplayıp, çıkan rakamı 1 3'e böldük Yine kesir yoktu. Güneş'le 
Ay arasındaki mesafe yanın burç (yani 1 5  derece) idi ve Ay Mars'ın altıda birini 
geçmiş ve Venüs'e yaklaşmaktaydı. Tam o gün yine yağmur yağdı." 

Ebu Ma'şer'in anlattığı bu iki olay sözünü ettiğimiz metodun doğruluğunun 
şahididir. Bu konuda Hintlilerin belirledikleri Ay menzillerinden ve cufurlann
dan faydalanılmak istediğinde de hesap yine doğru çıkacaktır. 

Söylendiğine göre Araplar arasında yıldızlara bakarak hüküm çıkarmayı en 

iyi bilenler, Mariye b. Kelb ve Murre b. Hemmam b. Şeyban oğullandır. 

Araplar, yıldızlan yani Ay menzillerini hesaplamaya Saratan'dan başlarlar. 
Çünkü onların zamanında Saratan Koç takımyıldızında idi. Başka halklar Sü
reyya (ülker) menzilinden başlarlar Onlann bunu yaparken, Süreyya'nın diğer 

menzillere nazaran herhangi bir araştırma veya çalışma yapmadan daha kolay 
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ve açık bir şekilde görülmesine mi, yoksa benim Hermes'in bazı kitaplarında 

rastladığıma göre ilkbahar ılımının Süreyya'nın doğuşuna rastlamasına mı güve
niyorlardı bilmiyorum. Sanırım bu, İskender'den üç bin yıl veya daha fazla bir 
zaman öncesine ait bir söz olsa gerek Allah onların amaçlannı daha iyi bilir. 

Biz de Ay menzillerini sıralamada Arapların sistemini uygulayacağız ve on
ların yaptığı gibi, Şaratan ile başlayacağız. 

1 .  Şaratan [Burcu: Koç] (ljl...b�) - İki işaret demektir. Sultanların hassa asker
lerine "şurat" dendiği için menzile bu adı vermişler. Çünkü bu askerler kendi
lerine siyah veya başka bir rengi belgi olarak almışlardı. Bu menzilde Koç şek
linde iki yıldız (� ve y) vardır. Bazen onlara yakınlarından üçüncü bir yıldız 
ilave eder ve onlara eşrat383 (...bl�':ı'I) derler. İki şarat gökyüzünün ortasında dur
duğunda aralan iki zira' kadar görünür. Birisi şimali (kuzeye ait) , diğeri cenubi 
(güneye ait)dir. 

Yıldızlar arasındaki mesafeler, çıplak gözle bakıldığında yalnızca onların 
gökyüzünün ortasında bulundukları zaman anlaşılır. Çünkü yeryüzünü saran 
sisler içinde ışığın önemli ölçüde kırılması sebebiyle bu mesafeler, - yıldızların 
geometrik görünüşleriyle ilgili kitaplarda belirtildiği gibi, - (gökyüzü ortasının 
dışındaki) ufuklarda fazlalaşırlar. Tıpkı bunun gibi, iki yıldız arasındaki mesafe 
kuzeyden güneye doğru ilerledikçe ve bazen ikisi ufukta doğudan batıya doğru 
aktığında yahut rakım yükseldikçe artar. Bunun sebebi, kürelerin ekvatorda sa
hip oldukları dikliğini kaybetmesidir. 

Eşrat'a natha384 (Fi) da denir. Çünkü bu iki şarat Koç'un iki boynuzunun 
dibinde bulunur. Bu menzilin meteorolojik etkileri Koç'un ilk (yani asıl) konu
muna özgüdür ve bu isimle anıla.11 yıldızlarla ilgisi yoktur. Onlar günümüzde asıl 
yerlerinden (ılımların zaman kayması sebebiyle) ikinci yerlerine geçmişlerdir. 

2. Butayn [Burcu: Koç] (u.ıh;) - Koç boynuzunun karnının uç kısmında eş
kenar üçgen şeklinde üç yıldızdır. Butayn "batn" kelimesinin ism-i tasgiridir. 
Çünkü bu, Balık menzili batna nispetle Araplara küçük gözükmüştür. 

3 .  Süreyya (Ülker/Hulkar) takımyıldızı [Burcu: Boğa] (Y.)) - Üzüm salkımını 
andıran ve birbirine yakın duran altı yıldızdan oluşur. Araplar onu koç kuyru
ğu.IIa benzetmişlerdir; ama bu doğru değil, çünkü bu yıldızlar Boğa'nın kam
burunun üstünde dururlar. 

383 Eşrat, şarat"ın çoğuludur. 
384 Natha, boynuz anlamındadır. 
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Süreyya, aslı servet C• JY) yani herhangi büyük bir rakam veya toplamı arJa

mındaki kelimenin ism-i tasgiri olan serva (ı..j.JY) kelimesinden gelir. Bazı Arap
lara göre bu yıldızlann bu isimle anılmasının sebebi, onlann batışı sırasında yağ
mur yağıp "servet" yani bolluk bereket olmasıdır. Bu takımyıldızına "en-necm" 
yani yıldız da denir. Ptoleme, çıplak gözle birbirlerine çok yakın görünmeleri 

sebebiyle daha fazlasını göremediği için Süreyya takımyıldızında dört yıldız bu
lunduğunu belirtmektedir. 

Bu menzilin Güneş ışıklan altında ortadan kaybolduğu kırk gün, Araplara 

göre, bütün bir yılın en kötü ve sağlıksız günleridir. El-Esedı "Süreyya'nın do

ğuşu ve batışı mutlaka bir bela alıp getirir" der. Bazı tabipler de derler ki: "Bana 
Süreyya'nın doğuş ve batış anında bir anı garanti et, ben de sana yılın kalan di
ğer günlerirıi garanti edeyim." Hz. Peygamber'in de şöyle söylediği rivayet olu

nur: "Yıldız yükselince, yeryüzılnden afet çıkar gider"; başka bir rivayette "tüm şe
hirlerden af et kaldınlır" denilmektedir. 

4. Deberan [Burcu: Boğa](ülr.) - Açık kızıl bir yıldızdır. Boğa'rıırı güney gözü 

üzerinde duran Süreyya' dan sonra doğduğu için bu isim verilıniştir. Ona fenik 
(�) de denilir. Anlamı "iri deve" demektir. Çünkü Araplar Deberan çevresin
deki yıldızlara "kilas" (�) derler ki, (binmek için kullanılan) dişi develer an
lamındadır. Ona verilen bir diğer isimse "yıldızın kuyruğu"dur. Çünkü doğuş 

ve batışı sırasında Süreyya'nın hemen arkasında yer alırlar. Muhdic ((:::.ı..i.....) de 

denir. Henüz formasyonunu tamamlamamış daha genç bir devenin doğmasına 
izin veren dişi deve demektir. 

5 .  Hak'a [Burcu: İkizler] (A.:.:i..ı.) - Birbirine yakın üç küçük yıldızdır. Başpar

mak, işaret parmağı ve orta parmağın ucuyla yere dokunarak bırakılan ize ben

zetilir. Bu menzili atın yan tarafında ayak bileği altındaki kıl yumağına benzettik

leri için bu isim verilmiştir. Bu tip atlara "mahku' at" (t.J4... 0" ..)) denir. Bazılan 
ona tehm de derler. Ptoleme, bu yıldızlan bulutumsu tek bir yıldız kabul edip, 
Cebbar yani Orion'un başı üzerindeki nebula olarak kabul etmektedir. 

6. Hen'a [Burcu: İkizler] �) - Samanyolu'nda Orion'la İkizler'in başı ara

sında yer alan ve birbirine bir kamçı boyu mesafede bulunan iki parlak yıldız
dır. Birine zirr (düğme), diğerine meysan (kibirli) denir. Zezzac, kelimenin he
nea - bir şeyin üzerirıi örtmek, bir şeyin iki ucunu birbirine katlamak fiilinden 

geldiğini belirtmektedir. Bazıları bu iki yıldızla ilgisi bulunan, ikisinirı ortasında 
biraz arkada durarak eğilıniş boyun gibi gösteren üçüncü bir yıldıza nisbetle 
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bu adın verildiğini söylerler. Araplar, Hen'a ve diğer altı yıldızı Orion'un Aslan'a 
fırlatılan oklarına benzetirler. 

7. Zira' [Burcu: İkizler] (tl_iı) - Birbirine bir zira' boyıı mesafede duran iki 
yıldızdır. Birine donuk gözlü Şi'ra (Akyıldız) C��ı -ş�I) veya Şam1 Akyıl

dız (Sirius veya Sirius Syriacus) . Şi'ra Arapçada aslanın yayılmış kolu demek
tir. Toplanmış kola benzetilen diğerine eş-Şi'rı11-Abfı.r (J_,,..Jı ..ş�I) ve Şi'ra.'1-

Yemaniyye �Wı ..ş�I) (Sirius Abür veya Sirius Yemenicus) derler. Astrologlara 
göre yayılmış kol, İkizlerin başı, diğeri el-Kdb el-Mü.tekaddim (Procyon) yıldız
lanna mensuptur. Ancak, bu yıldızlarla ilgili bir hayli ihtilaf vardır ve onlara 
verilen isimler konusunda değişik rivayetler anlatılır. Donuk gözlü Şi'ra (Gu
maysa) İskender takviminin 1300. yılında ve 1 0  Temmuz, Sirius Yemenicus ise 
23 Ternmuz gecesi doğmuştur. 

8. Nesre [Burcu: Yengeç] (öjü) - Bu menzil Aslan'ın ağzı ile burnunun iki 
deliği arasında bir yerdir. I..eha da (küçük dil) denilir. Menzili oluşturan iki yıl
dız arasında bir nebula bulunur. Tamamı Akrep figürü içinde yer alır. 

9.  Taif [Burcu: Yengeç] (w_.ı-l..)385 - Bu kelime Aslan'ın gözü anlamındadır. 
Birbirine yakın iki yıldızdır. Biri Aslan burcuna, diğeri Akrep figürü dışındaki 
yıldızlara aittir. Bu iki yıldızın karşısında el-eşfar yani Aslanın kirpikleri deni
len yıldızlar bulunur. 

10 .  Cebhe [Burcu: Aslan] �) - Aslan'ın alnı. Birbirinden bir kamçı boyu 
uzaklıkta dört yıldızdan oluşur. Kuzeyden güneye doğru eğri bir çizgi şeklinde 
uzanırlar. Astrologlara göre Aslan yelesinin üzerinde dururlar. En güneyde ola
nına Kral Aslanın Kalbi (kalbu'l-esed el-meliki) derler. Süheyl yıldızı Hicaz' dan 
yüJ.r-Seldiğinde doğar. Süheyl, gemi yıldızlannın (Argo Navis) geminin küreği üze
rinde duran 44.südür. Enlemi güneyde 75 derece olduğu için ufukta çok fazla 
yükselmez ve bu yüzden bazen sendelermiş gibi görünür. Rivayete göre gözü 
bu yıldıza takılan kişi ölürmüş. Yine rivayete göre Serendib yıkınlanndaki Ra
min adasında bir hayvan varmış ki, onu gören kişi kırk güne varmadan ölür
müş. Hayvan yaşantısı ile onun madd1: etkisiyle bağlantılı en ilginç rivayetler
den biri de ruada. (Silurns Elektricus) denilen balıkla ilgilidir. Bu balığı avlayan 
kişinin canlıyken ona dokunması halinde elinin uyııştuğu, hatta oltayla yaka
larken oltanın bir ucu balığa dokununca olta mtan elinin uyuştuğu ve oltanın 

385 Kelimeyi "tarfe·· şeklinde yazanlar da vardır. 
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düştüğü söylenir. Keza Cürcan'ın doğu tarafındaki Ra'dda köyünde bulunan 

kurtların da (Süheyl'deki etki gibi) bir etkiye sahip olduklan söylenir. Bu köyün 

belli yerlerinde küçük kurtlar bulunur. Su taşıyan bir kişi bu kurtlara basarsa, 

su bozulur ve kötü bir koku salar. Basmazsa suyun tadında ve kokusunda bir 

demiklik olmaz. Kaplanın ısırdığı yere farenin işemesi halinde o insanın ölmesi 

de verilen misaller arasındadır. Söylendiğine göre fare kaplan tarafından ısınlan 

kişinin peşine düşer ve nereye giderse gitsin onu bulmaya çalışırmış. 

1 1 . Zubra [Burcu: Aslan] (ö y,j) - Aslanın boynunun ve yelesinin bulunduğu 

kısmı. Ez-Zeccac, "Zubra, aslanın omzunda yelesinin bulunduğu kısımdır. Çünkü 

aslan öfkelendiğinde yelesi kabam" demektedir. En-Naib el-Amülı: ise "Zubra 

bir parça demirdir ki, Aslan burcunun iki omuzu ona benzetilir" der. 

Bu konak aralarında bir kamçı boyu mesafe bulunan iki yıldızdan oluşur. 

Delik anlar:nındaki "hurt" kelimesinden alınarak sanki her biri aslanın karnına 

doğru girip gidiyormuş gibi "hurteyn" de (e;ji Y..) denilir. Aslında bu ikisi Aslan 

figürünün kuyruğunun dip tarafında yer alır ve biri kuyruğun tam üstündedir. 

Bu ikisinin doğduğu an Irak'da Süheyl yıldızı görünür. 

12 .  Sarfa [Burcu: Aslan] (:UY-"') - Sağında solunda bulunan ve "Aslan pen

cesi" denilen birkaç yıldız arasında en parlak olanı budur. Aslanın kuyruğunun 

sonunda bulunurlar. Sarfa denmesinin sebebi, bu konağın doğuşuyla birlikte 

sıcaklann, batışından sonra soğuklann başlamasıdır. 

13 .  Avva [Burcu: Başak] ( .. l_,_c.) - Ucu aşağı doğru eğil<. çizilmiş çizgi şeklin

deki beş yıldızdan oluşur. Bu yüzden konağa da "avva" denir. Çünkü "avva" 

'dönen, kıvrılan, eğilen" anlamındadır. El-Zeccaz "Bu menzili benden başka bu 

şekilde açıklayan birini bilmiyorum. Kim bu kelime aslanın arkasından havla

yan itler anlamındadır derse yanılmaktadır" demektedir. Bu yıldızlar Azra'nın 

(Başak) iki göğsü ve kanadı üzerinde dururlar. 

14. Simaku1-A'.zel [Burcu: Terazi] (Jj..c '11 �l..Jl) - 'Aslan ayağı' da denilir. As

lanın diğer ayağına ise "Es-Simak er-Ramih" denir. Bu merızile 'a'zel' denmesi

nin sebebi şudur: Simak er-Ramih'in yanında onun mızrağı denilen bir yıldız 

vardır. filel'de ise böyle bir yıldız olmadığı için "silahsız" dır. Sibeveyh'e göre bu 

merızile yüksekliğinden dolayı "Simak" denmiştir. Kimileri de Ay'ın bu men

zilde durmadığı için böyle bir isim verildiğini ileri sürerler. Eğer öyle olsaydı, 
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Simak kesinlikle Ay menzili sıfatını alamazdı. Tabii ki Ay bu menzile uğrar ve 
bazen de onu gizler. 

Sim.ak, Azra' burcunun sol omuzu üzerindeki en parlak yıldızdır. Bazı alimler 

ona "Sünbule" (Başak) diye adlandmyorlarsa da bu doğru değil. Çünkü Sün

bule, Ptoleme'nin "zafire" (Crines plexi) dediği Hulba'dır. Huiba �) denilen 
şey de Büyük Ayı yıldızının kuyruğu arkasında bir araya yığılmış küçük yıldız
lardır ki, gül yaprağına oldukça benzer. Bu burcun bütün yıldızlarına "hulba" 

denir. Araplara göre Hulba Aslan burcunun kuyruğunun uç kısmının üstünde

dir ki, esasen Aslan kuyruğu içinde bulunan küçük kıllardır. 

1 5 .  Gafr [Burcu: Başak] (fa) - Üç cılız ışıklı yıldızdan ibaret olup, Başak'ın 
eteğinde ve sol ayağı üstünde dururlar. Aslan burcunun arkası ve Akreb'in önünde 

bulunduğu için Araplar onun için 'burçların en hayırlısı'dır derler. Aslan uzun 

dişleri ve pençeleriyle, Akreb zehiri ve iğnesiyle ona işkence eder. 

Söylendiğine göre tüm peygamberlerin horoskoplan yani dünyaya geliş za
manlan bu menzilin doğuşuna tesadüf edermiş. Kendini işkence edilmekten 

koruyan İsa Mesih'in dışındakiler için bu sözün doğru olduğunu sanmam. Ör
neğin Müsa'nın doğduğu sırada, Yahüd1lerin dediğine göre Aslan'ın azı dişi çı
kıp Ay Aslan pençesine düşmüştü. 

Gafr denmesinin sebebi, 'bir şeyin üstünü kaplayıp, kapatmak' anlamındaki 

"gafara" filinden gelen kelime olduğu için yıldızlarının tamamlanmamış olması

dır. Ez-Zeccac " 'Gafr' kelimesi 'gafret'den gelir ve aslan kuyruğunun ucundaki 
kıl anlamındadır" demektedir. 

16 .  Zubiinô. [Burcu: Terazi] Cı,;"'-,j) - Birbirine beş zira' aralıkla saçılmış iki 

parlak yıldızdır. Durdukları yere göre A.laeb'in iki kıskacı olabilir; ama ytne de 
Terazi burcuna aittirler. Söylendiğine göre bu kelime "zabana" sözünden alın
mış olup, arkadaşından uzak duran kişi anlamındadır. 

1 7. İklil [Burcu: Aluep] (Jı.ISI) - Bir çizgi oluşturan üç yıldızdan müteşek

kildir ve Akrebin başını oluşturur. İbn es-Sufi şöyle der: "Bu mümkün değil; 
çünkü bu menzil Ptoleme'nin PJrnagest'de gösterdiği gibi onlar Terazi'nin 8.  

yıldızı ve onun dışındaki 6.  yıldızdır." Yirıe aynı kişiye göre bu üç parlak yıl
dızın İklil'le aynı hizada olduğunu düşünerJer yanılmaktadır. Çünkü tac her
hangi bir yerde değil, başın üzerinde olur Bununla birlikte Arapların genel gö
rüşü, İbn es-Süfi'nin görüşünün aksirıe, bu üç yıldızın İklil olduğu şeklindedir. 
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İbn es-Sufi ile Araplann durumu "İki davacı anlaştı ama, hakim razı olmadı" 

şeklindeki darb-1 meselini hatırlatmaktadır. 

18.  Kalb [Burcu: Akreb] (�) - İklil'in arkasında ve En-Niyat denilen iki 

yıldızın arasında kalan kızıl bir yıldızdır. 

19. Şevie [Burcu: Akrep] (:U_,.:;,) - Akrebin iğnesi ve mızrağıdır. Daima yuka

nda durduğu için bu isim verilmiştir. $evle, Akrebin kuyruğunun ucunda, bir

birine yakın iki parlak yıldızdır. 

20. Naaim [Burcu: Yay] (r.'.>W) - Sekiz yıldızdan oluşur. Dördü Samanyolu'nda 

kare şeklindedir. Bunlara Samanyolu içindeki suya düşen devekuşlan denir. Di

ğer dördü ise Samanyolu dışındadır ve kare şeklindedir. Sudan çıkıp gittikleri 

için "giden devekuşlan" denir. 

Ez-Zeccac kelimeyi "nuaim" şeklinde okumakta ve bunun kuyunun ağzına 

toka, kova vb. şeyler asmak için konulan ağaçlann adı olduğunu; burJann dör

dünün düşen ve giden devekuşlanna benzetildiğini söylemekte ve düşenlerin 

okçunun yayının üstünde, gidenlerinse göğsünde ve omzunda durduğunu be

lirtmektedir. 

2 1 .  Belde [Burcu: Oğlak] (ö�) - Bu menzil, gökyüzünün içinde yıldız bu

lunmayan çölümsü bir alanı gibidir. Yay burcuna ait At'ın yanıbaşındadır. Ez

Zeccac "Bu menzil iki çatık kaş arasındaki boşluğa benzetilmiştir. İki kaşının 

arası açık olan kişiye "ebled" denilir" demektedir. 

22. Sa'd ez-Zabih [Burcu: Oğlak] Cc::-11.ıl\ ..l2.....ı) - Biri kuzeyde diğeri güneyde, 

birbirine bir zira' mesafede bulunan iki yıldızdan oluşur Kuzeydekinin yakı

nında küçük bir yıldız var ve güya onun kurbanlık koyunudur. Bu iki yıldız 

Oğlak burcunun üstünde durur. 

23. Sa'd Bula' [Burcu: Oğlak] (t1ı ..l2.....ı)386 - Bu menzil iki yıldızdan oluşur ve 

ikisinin arasında sanki birisi tarafından yutulmuş ve boğazdan göğsüne doğru 

inmiş görünümü veren belli belirsiz bir yıldız daha vardır. Bazıları "Belki de 

bu menzii, o üçüncü yıldızı yutup ışığını gizleyen kişiye benzediğinden bu şe

kilde isimlendirilmiştir" derler. Ebü Yahya b Kunase ise "Bula' denmesinin se

bebi Allah'ın "Ey yer, suyunu çek!"387 diye buyurduğu sırada doğmuş olmasıdır" 

386 Bu kelimeyi Bella ve Beli' şeklinde okuyanlar da vardır. 
387 Kur'an, XI, 46. 
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der. Mantıksız bir söz. Çünkü bu yıldızlar su çeken kişinin yani Kova burcu
nun sol eli üstünde durmaktadır. 

24. Sa'd es-Suud [Burcu: Kova] (..ı_,_......JI .ıa.....ı) - Üç yıldızdan oluşur, fakat içle
rinden bir tanesi diğer ikisinden daha parlaktır. Araplar bu menzilin doğuşunu 
bahtlı kabul ettikleri için böyle bir isim vermişler. Çünkü bu menzilde soğuk
lar sona erer, kış biter ve yağmur mevsimi başlar. Bu yıldızdan ikisi su taşıyanın 
yani Kova'mn sol omzunda, üçüncüsü Oğlak kuyruğunun üstünde durur. 

25. Sa'd el-Ahbiye [Burcu: Kova] MYI .ıa.....ı) - Dört yıldızdan oluşur. Üç ta
nesi dar açılı üçgen (YIJ)\ ..ıl.::.. ..:.lL) şeklindedir ve bir tanesi kendisini çevrele
yen dairenin ortasındaymış gibi bu üçünün ortasında yer alır. Bu "sa'd", öbürleri 
de çevresindeki "çadırlar"dır. Menzile bu ismin verilmesiyle ilgili olarak onun 
doğuşuyla birlikte gizlenen ve bir kenara sinmiş bulunan sürüngenlerin ortaya 
çıktığı söylenir. Bu yıldızlar Kova'nın sağ elinde dururlar. Allah daha iyi bilir! 

26. El-Fer'ul-evvel [Burcu: Balık] (JJ'il t...ıill) - (Kovanın) Yukan Sapı ve ko
vanın iki ön sarkıtı.cısı da denir. Birbirinden ayn iki parlak yıldızdan oluşur ve 
bunlar Pegasus'un omzunda ve sırtında dururlar. 

27. El-Fer'us-sani [Burcu: Kova] (�W! t...ıill) - Kovanın Alt Sapı ve Kova'yı 
kuyuya doğru indiren diğer iki sarkıtıcı da denir. El-Fer'ul-evvel'e benzer iki yıl
dızdan oluşur. Araplara göre Amphora bu dört yıldızdan ibarettir. 

28. Batn el-Hu.t [Burcu: Kova] (w ..rJI �) - Kalb el-Hut da denilir. Bu menzil 
"rişa" (Ribbon) denilen ve burçların şekilleri arasında yer alan iki balıktan başka 
bir balığın karnının iki kenarındaki parlak yıldızlardan oluşur. Bu yıldız Terazi'nin 
üstünde durur ve "koca görmemiş zincirli kadına" yani A.rıdromeda'ya aittir. 

Ay'ın menzilleriyle ilgili olarak daha önce muhtasar şekilde anlattıklanmıza 
burada bazı ilaveler yaptık. Aynca bir de değişik teorilere göre Ay menzillerinin 
durumlarını gösteren bir tablo hazırladık. Menzil yıldızlannın iskender tarihi
nin 1300. yılındaki doğuşunu (Arapların) belirttikleri ortalama hesaba uygun 
olarak gösterdik ve bunlan "Ay menzillerindeki yıldızların dururnlan" tablo
suna koyduk. Bu iki tabloya göz atan kişi bir tablonun (veya cetvelin) üst kıs
mındaki izahı okuyunca herhangi bir soru sormaya ihtiyaç duymayacaktır. Bu 
iki tablo aşağıdaki gibidir. 
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Ay Menzilleri Arasındaki Aralıklar Üzerine 

Ay, bilinen bir yıldıza veya merızillere adını veren ve onlara mensup olan 
yıldızlara kavuştuğunda (Araplar) "Ay merızile düştü" diyerek, bunu şerre yo

rarlar. Eğer Ay hızını artınp merızili geçip gitse veya hızını yavaşlatarak men

zile ulaşamasa ve onu iki merızil arasında görseler "Ay merızilden geçti" derler 
ve bunu hayra yorarlar. 

Bu tür aralıklann bazılanna özel isimler verilmiştir. Örneğin Süreyya ile 

Deberan arasındaki aralığa "d.ayka" �) denir ki, (Araplar) bunu uğursuz sa

yarlar. Dayka denmesinin sebebi tez batıp gitmesidir. Çünkü Süreyya'nın batış 
derecesiyle Deberan'ın batış derecesi aralığı tutulum çemberinde (ekliptikte) 6 

derece, ekvatorda yaklaşık 7 derecedir. Meteoroloji kitaplannın yazarlanndan 

bazılan, Dayka Boğa burcunun 2 1  ve 22. si olduğu için Araplann bu ikisine 

Deberan'ın İti (-jlpl ylS) dediklerini belirtirlerse de, bu doğru değildir. 

Bazen Ay Hen'a'ya varmadan İkizler'in 24, 25 ve 26. yıldızı olan Tehayt'de 

(�W) durur. Birileri "Tehay'i: Hak'a merızilidir" derken, başka birileri "O ne 

Hak'a'dır ne de başkasıdır" derler. 

Bazen Ay Si.c'Ilak merızi!ine varmadan, bazı Arapların "Aslanın Kıçı" (.ı....'::11�) 
dedikleri tahtı üzerinde durur. Bu Aslanın Kıçı, Gurab (Karga) yıldızlannın 3,  

4, 5 ve 7. sidir. 

Bazen de Ay $evle merızilinin karşısına gelmeden Akrep kuyruğunun bazı 
boğumlannın karşısında durur Bu boğumlar onun kaburgalandır. 

Bazen Belde menziline varmadan Kılade'de388 (ö..ı')lj) durur. Ona Udhiye (�I) 

(Nidus Struthiocameh) de derler. Yay burcunun 9, 1 0, 1 1 ,  12 ,  1 3  ve 14. yıl

dızlandır. Bazılan bu yıldızlan Yay zannederler, fakat o Yay'ın başı ve iki per
çemidir. 

Bazen Sa'd es-Suud'a varmadan, Oğlak burcunun 23 ve 24. yıldızlan olan 

Sa'd Naşire'de (ö?Ll �) durur. 

Bazen de Ay Fer'us-sani'ye varmadan, Kova'mn iki kulpu anlamına gelen 
Kereb'de ('-:-'.fi) durur. Pegasus'un 5 ve 7.  yıldızlandır. Veya Fer'us-sani'ye var
madan Tilkiler Şehri'nde durur. Burası Fer'us-sani ile Semeke arasında yıldız

sız bir bölgedir. 

388 Kılade, Arapçada 'gerdanlık' demektir. 



380 MAZİDEN KALAı\ilAR 

Bazı meteoroloji bilginleri, EnY.san (uL..ı,;.il) yani Üçgen (Triangulum) yıldızı

nın 1 ve 2. sinin Batnu'l-Hut ile hemen arkasında yer aldıkları Şaratan arasında 

bulunduğunu düşünerek Ay'ın Şaratan'a varmadan Enisan'da durduğunu zan

nederler. Fakat Enisan Koç burcunda Şaratan'dan daha geniş derecelidir. Bu

nunla birlikte Eni.san'ın batışının gecikmesi (çünkü Şaratan'dan sonra batar) 

kuzey enlemi yüzündendir. Kuzey enlemine yakın olan yıldızlar, bu enleme 

meyli az olan yıldızlardan önce çıkıp, onlardan sonra batarlar. Güneyde ise du

rum bunun aksidir. 

Şekilleri ve isimleri Ay menzillerine göre verilen sabit yıldızlar yavaş ve tek 

tip hareket sergiledikleri için, her 66 Güneş yılında bir derece hareket ettikle

rinde, her yükseliş ve bauşlarnıa bir gün ilave edilmesi gerekir. Biz, İskender 

takviminin 1300. yılı itibariyle Ay Menzilleri'ndeki yıldızların yerlerini astro

nomların verdikleri isimlere göre, enlem ve boylamlan ve her yıldızın ait ol

duğu altı kadir derecesiyle birlikte bir tablo halinde gösterdik. İmdi; eğer oku

yucu Ay Menzilleri hakkında gerçeği bilmek istiyorsa, onların yerlerini bizim 

belirttiğimiz ilerleme zamanına göre yani her 66 yıl için bir derece ilave ederek 

düzeltmek zorundadır. Aynca onların Güneş ışığında gözden kaybolmalan ve 

gün ışığı olmadığında görünmeleri konusunda ziyclerde verilen kurallan uygu

lamalıdır. Bunlar Alrnagest'de gösterilmiştir. Ay Menzilleri'nin doğu ve batı hare

ketleri, ülkelerin enlemleriyle orantılı olarak değişir. Bunda altı kadir derecesin

den hangisine ait oldukları ve tutulum çemberinde kendileri arasındaki mesafe 

de rol oynar. Bu işi yaparken tutulum çemberinde enlem dereceleri yükselirse, 

Venüs Semeke burcunda Güneş'le kavuşmuş gibi tuhaf bir durum ortaya çıkar. 

Çünkü Venüs'ün bu burcda gün ışığında bir veya iki gün görünmez; eğer Ba

şak burcunda Güneş'le kavuşsa bu süre on altı güne ulaşır. 

Akrep burcunda Utarid Güneş'e doğru yaklaşırken tan vakitlerinde görü

nür ve ikisinirı arasındaki mesafe bir burcun beşte dördü (yani 2 4 °) kadardır. 

Güneş'ten uzaklaşmaya basladığı sırada ise yalnızca akşamlan görünür. Boğa 

burcunda bunun aksi olur yani Güneş'e yaklaştıg.nda da, ondan uzaklaştığında 

da yalnızca geceleri görü.riür, fakat şafak vakti görünmez. Bununla ilgili tüm de

liller Almagest'de yazılıp açıklanmıştır. 

Ay Menzilleri'ndeki yıldızların yerleriyle ilg'Ji tablolar yadadır: 
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İzdüşüm ve yıldız haritalamnn yapnm389 

Bu kitapta, konunun öğrencisinin uygun bulacağı, her bölüm içinde konuyu 

olabildiğince kapsamlı ve derin bir şekilde incelemeden okuyucuyu başka eser

lere yöneltme gereği göstermeyen bir yöntem izledim. Şimdi de kitaba, insanla

nn değişik yıldızlann farklı yükselme zamanlan hakkındaki bilgelerinden yola 

çıkarak, bu yıldızlann tutulum çemberi (ekliptik) üzerindeki konumlan hak

kında bir fikir elde etmesini sağlayacak, Ay konaklan (menzilleri) ve burçların 

düzlem üzerinde temsil edilmesiyle ilgili bir bölüm eklemeliyim. Önceki say

falarda dikkat çektiğimiz özellikler, öğrencinin Ay konaklan yıldızlannı çıplak 

gözle tanıyarak ayırdetmesinini olanaklı kılacaktır. 

Ancak, bu özellikleri bilmek durumunda olan her birey; tutulum çembe

rinin konumlannı bilmeyebilir. Aynca, Ay konaklarının ve 48 burcu oluşturan 

yıldızlann konumlannın bir düzlem üzerinde temsil edilmesi, her türlü bilim 

adamına çeşitli kolaylıklar sunar. Aynı şey; ülkelerin, şehirlerin ve yeryüzünde 

bulunan ne varsa onlann bir düzlem üzerinde temsili için de geçerlidir. Bu ko

nuda herhangi bir özel incelemenin varlığından haberdar olmadığım için, ak

lıma gelen her fikri ele alarak, konuyu kendim inceleyeceğim. Umanrrı oku

yucu beni hoş karşılar! 

Küre üzerindeki büyük ve küçük daireler ile noktalann izdüşümü şu şekilde 

yapılabilir; kutuplardan biri, konilerin tepe noktası kabul edilerek, izdüşümleri 

istenen nokta ve dairelerden geçen konilerin yan yüzeylerinin, seçilmiş bir düz

lemi kestiği varsayılır. Dairelerden geçen koni yan yüzeyleri ile noktalardan ge

çen, koni yan yüzey çizgilerinin şeçilen düzlem üzerinde kestiği yerler, bu da

ire veya noktalann seçilen düzlem üzerindeki iz düşümleridir. 

Bu, usturlap yapımında stereografik kutupsal iz düşüm yöntemi olup, ko

nilerin tepe noktası olarak kuzey yan küre için Güney Kutbu, güney yan küre 

için ise Kuzey Kutbu seçilir. İz düşüm düzlemi olarak, ekvator düzlemine pa

ralel olan düzlemlerden biri seçilir. Bu durumda koniler, daireler ve düz çizgi

ler şeklinde temsil edilirler. 

Ebü Hamid el-Sağfuıl, iki kutup noktası yerine, kürenin eksenine paralel düz 

bir çizgi üzerinde ve kürenin içinde veya dışında seçtiği bir noktayı konilerin 

tepe noktalan olarak kabul etti. Bu yöntemle koniler, Ebü Hamid'in istediği gibi, 

389 Bu kısım Dr. Nemci Dayday tarafından tercüme edilmiştir. 
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düz çizgiler ve daireler, elipsler, paraboller ve hiperboller şeklinde ternsil edilir. 

Ancak, insanlar bu kadar garip bir düzlemi benimsemekte aceleci olmadılar.(Bu 
izdüşüm, 'konik izdüşüm' veya 'genel perspektif izdüşüm' yöntemidir.) 

Diğer cins bir izdüşüm ise, benden önceki matematikçilerin hiçbiri tarafın

dan bahsedildiğiiıi duymadığım, silindirik izdüşüm (dik izdüşüm) diye adlan

dırdığım izdüşümdür. Bu yöntem şu şekilde uygulanır: 

Küre yüzeyindeki daire ve çizgilerden geçen ve kürenin eksenine paralel 

olan çizgi ve düzlemler çizilir. Böylece saat dairesi üzerinde, parabol ve hiper

boller yerine, çizgiler, daireler ve elipsler elde edersin. 

Bütün burılar, usturlap yaprmında uygulanması mümkün olan tüm yöntem

lerin yetkin bir betimlenmesini veren kitabımda anlatılmıştır. 

Ancak, noktalar, çizgiler ve daireler, küre üzerinde oldukları şekilde düzlem 

üzerinde temsil edilemezler; çünkü, küre üzerinde birbirine eşit olan uzaklıklar, 

düzlem üzerinde çok farklı uzaklıklarda görünürler. Farklar, özellikle, kutup

lara yakın olan noktalar arasında çok daha büyüktür. Fakat, usturlap yapımında 

amaçlanan, şekilleri (noktalar, çizgiler ve daireler) çıplak gözle göründükleri ha

liyle temsil etmek olmayıp, bazılarını sabit ve bazılannı da döner yüzeyler üs

tünde göstererek, zaman farkı da dahil olmak üzere, gökyüzü gözlemleri ile 

uygunluğun sağlanmasıdır. Diğer taraftan, yıldızların ve ülkelerin düzlemler 

üzerindeki ternsilınde, gökyüzü ve yeryüzündeki konumlan ile uyumlu kar

şıtlık bağıntılannın varlığı amaçlanır. Böylece, temsili konumlara bakılarak ger

çek konumlar hakkında bir fikir edinilebilir. Öte yandan, düz çizgilerin, dönen 

(dairesel) çizgilere benzemediği ve küresel yüzeylerin, birbirinin aynı olan düz

lemlerle bir berızerliğinin olmadığı da akılda tutulmalıdır. 

Okuyucuyu bu yöntemlere alıştırma için örnekler vererek anlatmalıyız. Bu 

amaca hizmet edecek bir yol, düzlemsel usturlabın yapırmnı ele almaktır. 

İstediğiniz büp:iklükte (ne kadar büyük olursa o kadar iyidir) bir daire çi

zin. Birbirine dik olan iki çap çizerek bu daireyi dön parçaya bölün. Çaplardan 

birini 90 eşit bölüme ayırın. Dairenin merkezi eş merkez olmak üzere, çaplan 

bu 90 bölümün her birine eşit olacak daireler çizin. Bunların çemberleri birbi

rine eşit uzaklıkta ve paralel olacaktır. En büyük çemberi 360 eşit parçaya bö

lerek, her bir bölüm noktasını merkeze düz bir çizgi ile birleştirin. 
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Bunu yaparken, birinci dairenin çemberini tutulum çemberi, merkezini ise 

tutulum çemberiııin kutuplanndan biri olarak kabul ediyoruz. Tutulum çemberi 

üzerindeki herhangi bir noktayı, Koç burcunun başlangıc noktası olarak seçip 

işaretliyoruz. Bundan soma, Almagest veya Muhammed bin Gibir el-Battani'nin 

Kanun yahut Abdurrahman el-Süfi:'nin Sabit Yıldızlar Kitabı adlı eserlerinde be

lirtilen yıldız konumlannı, onlann zamanından bizim zamanımıza geçen devi

nimlerini de gözönüne alarak düzeltip işaretliyoruz. Seçtiğiniz gökyüzü yanın 

küresindeki bir yıldızı ele alın ve bu küreye karşılık gelen daire üzerinde, se

çilen noktadan (Koç burcunun başlangıcı) başlamak üzere sağdan sola doğru 

sayarak, yıldızın Koç burcuna olan uzaklığı belirlenir. Vanlan noktanın derece 

cinsinden değeri, bu noktanın temsil ettiği yıldızın boylamıdır. 

Aynı noktadan merkeze doğru uzanan düz çizgi üzerinde yapılan sayımla, 

yıldızın 90 daire üzerindeki enlemine karşılık gelen sayı bulunur. Böylece va

nlan (yani, boylam ve enlem dereceleri ile belirlenen) nokta yıldızın konumu

nudur. O konum, yıldızın 6 basamaklı kadir (yıldızın parlaklık ölçüsü) sınıf

landırmasına göre belirlenen parlaklığına göre, san veya beyaz renkli bir nokta 

ile gösterilir. 

Bu yöntemi uygulamaya, enlemleri aynı yönde olan yıldızlann, en sonun

cusu da dahil olacak şekilde, her biri için tekrarlarsın. Ayni yöntemi başka en

lemlerdeki yıldızlara uygulayarak, gök]lizündeki tüm yıldızlan iki daire üzerinde 

işaretleyinceye kadar devam edersin. Bu daireleri, yıldızlardan ayırt etmek ama

cıyla, lacivert taşı Oapis lazuli) mavisi ile işaretleriz. Tüm yıldızlann doğru ko

numlanın belirledikten sonra, burcdaki yıldızlann her birinin çevresine, o burcu 

temsil eden resim çizilir. Bu şekilde, amacımızı gerçekleştirmiş oluruz. 

Bununla birlikte, biz bu yöntemi pek beğenmiyoruz. Zira, tutulum düzlemi 

üzerindeki nesnelerin, bazı bölümlerin bir yanda bazılannın da öteki yanda bu

lunmalanndan ötürü, doğru bir şekilde temsili olanaksızdır. Eğer, önceki sayfa

larda anlatılan düzlem usturlapla yapımında olduğu gibi, tutulum çemberinde 

ve dışında, birbirine paralel ve düzlem usturlap için kullanılan aralıklarda 90 
daire çizsen de, aynı durumun devam edeceği açıktır. Bu yöntemi beğenme

memizin bir diğer sebebi de, yıldızlann gerçek konumlan ile izdüşüm çizim

lerindeki konumlannın birbirinden çok farklı olmasıdır. Merkezi Kuzey kutup 

noktası olan bir izdüşümde, yıldızlar gözlemciye göre ne kadar güneyde olursa, 

gökyüzünde eşit görünen yıldızlar arası uzaklıklar, çizimlerde çok daha büyük 
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görünmekte ve en sonunda kabulü imkansız boyutlara ulaşmaktadır. Aynı du

rum, usturlab tipi izdüşüme benzeyen; yıldızlan, yükseklik dikeylerinin tutu

lum dairesinin iki kutbundan geçen bir dairenin yüzeyi üzerindeki 'ayak nok

talan' olarak temsil etmek isteyenlerin yönteminde de geçerlidir. Zira, kenarlara 

doğru olan yıldızlann şekilleri aşın bir daralmaya, ortaya doğru olanlar da ise 

aşın bir genişlemeye uğrar. 

Şimdi biz, yukanda konu edilen yöntemlerin olumsuzluklannı içermeyen 

bir yöntem ortaya koymaya çalışacağız. 

Bir daire çizelim ve onu birbirine dik iki çap çizerek dörde bölelim. Çapla

nn dairenin çemberini kestiği noktalara yön (doğu, batı, kuzey ve güney) ad

lannı yazalım. 

Daireyi dörde bölen her iki çapı da sonsuza doğru devam ettirelim. Yançap

lann her birini 90, çemberi de 360 eşit parçaya bölelim. 

Ardından, doğu-batı yönündeki çizginin üzerinde, Kuzey ve Güney kutup 

noktalan ile çap üzerindeki bölümlerin her birinden geçecek dairelerin mer

kezlerini belirleyelim. 

Bu noktalan belirledikten, onlan merkez kabul eden ve ilk (en büyük) da

irenin içinde kalan dairelerin hepsini çizdikten sonra, çapı eşit parçalara bölen 

ve kuzey ile güney noktalannda kesişen 180 tane yay elde ederiz. 

Bunlar boylam daireleridir. 

Ondan sonra, çember üzerinde bulunan, doğu ve batı noktalanndan 1 . ,  2 . ,  
3 . , .  . .  , ve 90 derecelik uzaklıkta olan noktalar ile çapın 1 . ,  2 . ,  3 . , .  . . ve 90. bö

lüm noktalanndan geçen dairelerin, çapın kuzey noktasından geçen dış uzan

tısı üzerindeki merkezlerini belirlertz. 

Güney bölümde de, çapın güney noktasından geçen dış uzantısı üzerinde 

aynı işlemleri yapanz. 

Bu şekilde elde edilen 180 tane enlem dairesi, boylam dairelerinin her bi

rini 180 eşit parçaya böler. 

Aynca Batı noktasının Koç burcunun başlangıcı, doğudan batıya çizdiğimiz 

bir doğrunun da tutulum çemberi olduğunu varsayıyoruz. Bir yıldızın uzaklı

ğını Koç burcunun başlaı-ıgıcmdan itibaren sayıp, belirleyerek boylam derece

sini buluyoruz. 
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Ondan sonra, yıldızın boylam dairesi üzerinde ve uygun yöndeki enlem de

recesini belirliyoruz. Böylece, yıldızın konumunu buluruz. 

Diğer bir çizimi de, batı noktasının Terazi burcunun başlangıcı olduğunu 

varsayarak, ilkinde olduğu gibi yapıyoruz. Bu yöntem yoluyla, iki çizimle, 

tüm yıldızlann tam bir haritasını ortaya koymuş oluyoruz. Son olarak, tek yıl

dız gruplarını veya burçlan temsil etmek üzere, daha önce anlattığımız şekil

leri çiziyoruz. 

Bir yeryüzü haritası yapmak istediğimizde, daha önceki bölümde betimle

nen çizime benzer bir çizim yapıyoruz. Bir yerin kabul edilen boylam derece

sini, batı noktasından başlayarak, saydıktan soma enlem dairesi üzerindeki en

lem derecelerini sayıyoruz. Böylece yerin konumunu buluyoruz. Başka yerler 

için de aynı yöntemi uygulamaya devam ediyoruz. 

Bu, problemin çözümü için teknik (grafik) bir yöntemdir. 

Bazı insanlar hesaba yatkın olduklanndan, hesap sonuçlarını çizelgeler halinde 

düzenlemekten hoşlanır ve bunlan teknik (grafik) yönteme tercih ederler. Bun

dan dolayı biz de, enlem ve boylam dairelerinin çaplan ile merkezlerinin büyük 

dairenin merkezine olan uzaklığının, hesap yoluyla nasıl bulunacağını göstermek 

durumundayız. Bunu yaptığımızda, çalışmamız tamamlanmış olacaktır. 

H merkezi etrafında ABCD dairesini çizip, AHC ve BHD çaplanyla dört par

çaya bölüyoruz. 

gösteriyor olsun. 

A batıyı 

B güneyi 

C doğuyu 

D kuzeyi 

Çapı 90, tüm daireyi de 360 eşit parçaya böleı:i.z:. Şimdi de, örneğin; boy

larrıJardan biri olan BZD dairesininin çapını ile merkezinin H merkezine olan 

uzaklığını belirleyelim. 

HZ'nin, BH, HD ve HC çaplannın ifade edildiği 90 birimlik bölürrJer cin

sinden, bölümlerinin sayısı yoluyla bilinebileceği açıktır. 
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Bulmak istediğimiz çapa eşit olan, ancak bilınmeyen, HK+KZ toplamı ile bi

linen HZ'nin çarpımından ZH'nın çıkartılması ile edilen sonuç, HB ile HD'nin 

çarpımına, diğer bir deyişle, herhangi birinin karesine eşit olur. 

HB'nin karesini alınca bulunan 8100 sayısını ZH'nın bilinen değerine bö

leriz. Böylece, HK+HZ toplamını elde ederiz. Buna, ZH sayısını ekler ve çıkan 

sayıyı ikiye böleriz. Bulunan sayı, BZD'nin üzerinde bulunduğu çemberin ZK 

çapının uzunluğudur. 

Pek çok şeyi bulup çıkardıktan sonra, şimdi de bir pergelin bacaklarını be

lirlemiş olduğumuz çapın uzunluğunda açarak, bacaklardan birini bilinen Z 

noktasına, diğerini ise HA doğrusu üzerinde ulaştığı son noktaya koyanz. Bu 

nokta, dairenin merkezi olan K noktasıdır. 

Bu şekilde, iki merkez arasındaki uzaklığın bilinmesi gereği ortadan kalk-

mış olur. 

(Aşağıdaki metin bozuktur) 

Hesaplama yoluyla sorunun çözümü böyle yapılır. 

Geçiş noktası yörünge uzunluğunu, yani, B ve K noktalannı birleştiren doğ

runun çemberi kestiği T noktası ile A noktası arasındaki uzaklığı belirlemek için, 

çemberi T noktasında kesen BK doğrusu ile BD kenan üzerine TS dikeyini in

dirdikten sonra, TD doğrusunu çizin. 

Şimdi, BHK üçgeninin kenarlarını, boyutlan bilinen parçalarından yola çı

karak belirleyelim. Yançap, boyutlan 90 birimlik bölümleme cinsinden bilinen 

parçalardan biri olduğundan, her bir kenan, çapın 60 birim olarak gösterildiği 

altrnışlık sisteme göre belirlemek üzere, 60'la çarpar, çarpımıda 90'a böleriz. Bo

yutlar böylece altmışlık sisteme göre değiştirilrrıiş olur. 

BHK, BTD ve BST üçgenleri benzer üçgenlerdir. Bu nedenle, KH ile BE'yi 

çarpar, sonucu KB'ye böleriz. Böylece, bölüm sonucu olan DT'yi elde ederiz 

Arkasından, DT ile HK'yi çarpar ve çarpımıda KB'ye böleriz. Böylece, bö

lüm sonucu olan DS'yi, altmışlık sisteme göre elde ederiz. 

Buna karşılık gelen yayın (açının) sinüs çizelgesinden bulunan değerini 

90'dan çılz..ardığımızda, kalan sayı AT'dir. 

Geçiş konumunu daha basit bir yöntemle bulmak için, kenar uzunluklan 

bilinen BHK üçgeninin boyutlannı, ABCD dairesinin yançapınm 60 birime ay-
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nldığı, ölçeğe göre ifade ederiz. Bu durumda, bir yayın iki ucu arasındaki uzak

lık kirişe eşit olduğundan, Tden A.'.ya olan geçiş uzaklığını belirleyen birinci şe

kilde TDB açısı, ikinci şekilde ise TED açısıdır. 

Bu üçgenin kenarlanndan her birini, BK'nin 60 birime aynldığı ölçeğe göre 

boyutlandırmak üzere, 60'la çarpar ve çarpımı, yançapırı 60 birimlik olduğu öl

çeğe göre bulunan BK değerine böleriz. Böylece, aradığımızı elde ederiz. 

Aynı zamanda, HK kenarını bu ölçek cinsinden bilirsek, ona karşılık gelen yayı 

sinüs çizelgesinden elde ederiz. Böylece, DT yayını (DBT açısını) buluruz. 

Böylece, sorunu hangi yöntemle çözersek çözelim, hedeflediğimiz üzre ayni 

sonuçlara vannz. 

I.ve 11. Şekil aşağıdadır. 

B 

D 



390 MAZİDEN KAIANLAR 

c 

z 

A 
Bu defa, enlem daireleri için aynı şeyi göstermek üzere aynı şekli tekrar çi

zelim. 

Çapını belirlemek istediğimiz daire MQL üçlüsünün ait olduğu dairedir. 

AM, HQ ve CL doğrulan aynı sayıda bölümleri içerir. 

Büyüklüğü bilinen, DM yayının sinüsü olan, MX dikeyi ile, yine büyüklüğü 
bilinen, AM yayının sinüsü olan, HX doğrusunu çizeriz. 

HQ'nin sayısal değerini, doksanlık sistemden altmışlık sisteme çevirdikten 

sonra, HX'den çıkarırız. 

MX'in karesini bununla böler ve sonuca QXi ekleriz. Bu toplamı ikiye bö
lerek, MQL dairesinin QK yarıçapının, ABCD dairesinin yarıçapının 60 birimle 
gösterildiği, altmışlık ölçekteki değeri elde edilir. 

Geçiş noktası Tnin A'.ya olan uzaklığını bulmak istediğimizde, çemberi T 

noktasında kesen TS doğrusunu çizeriz. 

Aynca, TC doğrusunu ve AC doğrusuna dikey TS doğrusunu çizeriz. 

Ondan sonra, AC ile HK'yi çarpar, çarpımı da AK'ye bölerek TC'yi elde 
ederiz. 
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Bu böleni (TC kirişi) HK ile çarpar, çarpımı da AK'ye bölersek SCyi elde 

ederiz. 

Bu sonuç ile AS'nin çarpımının karekökü olan TS, geçiş yayı ATnin sinü

südür. 

Ayni şekilde, AH'yı, AK'nin 120 birimlik olarak gösterildiği ölçek sisteminde 

ifade ederek, tam kirişler çizelgelerinde ona karşılık gelen yay değerini buldu

ğumuzda, AT yayını (A'.ya göre geçiş uzaklığını) belirlemiş oluruz. 

Bu yöntem, en ufak bir değişiklik yapılmadan, A, B, C ve D yönlerine de 

aynen uygulanır. 

Burada çalışmam tamamlamış oluyor. III . Şekil aşağıdadır. 

c 

A 
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Sonuç 

Ben sözümü tuttum ve bu bilimle ilgili tüm hususlan gücümün yettiği nis
pette benden ricada bulunan kişinin isteğine uygun olarak anlattım. "Herkes 
kendi yapısına uygun iş görür"390; "Her bir insanın değeri sevdiği şeyle bilinir". Be
nim gerekli düzeltmeleri yaparak açıkladığım temel konuların, insan aklını tat
min etmeye yeteceğini, insanlığın geçmişteki ahvali hakkındaki görüşlerini ye
nilemeye rehberlik edeceğini, çeşitli peygamber ve hükümdarlarnı dönemleriyle 
ilgili şüpheleri ortadan kaldıracağını, kendi inançlan ve ritüellerinini çok beğe
nen YahüdI ve Hıristiya...rılara doğru yolu göstereceğini sanıyorum. Bu kitabı öyle 
bir yazdım ki, onu okuyan kişi, ya konuyla ilgili bilgisi benim düzeyimde bir 
kişi olacak ve beni övecek, bu kitap için verdiğim emeklerimden dolayı bana 
minnettar olacak, ya da bilgi yönünden beni aşarak hatalanrnı düzeltip , göz
den kaçan kusurlanrn için beni hoş görecektir. Üçüncü tip okuyucuya gelince, 
eğer benim söylediklerimi kabul ederse eserden faydalanmasını, husumet bes
lerse aciz kalmasını sağlayacak şekilde yazdım. 

Düşmanlık besleyenin düşmanlığından veya husumet edenin husumetinden 
çekinmiyorum; çünkü nerede olursam olayım, ulu efendimiz Errılr Said Mansur 
ve velinimetimiz Şernsü'l Meali'nin - Tann onun kudretini daim kılsın, - saye-i 
devletlerinin himayesindeyim. O devletin sağlam sütununa tutunmuş, sırtımı 
ona vermişim. Onun avazesinden gizli ve aşikarane güç ve yardım alınm, ay
dınlık nuru ile yolumu bulurum ve çevreye saçılan bereketinden güç alacağımı 
urnanrn. Tann, bana ve tüm Müslün:ıarılara onun niı'Tietler'ırıe şükretmeyi ve bize 
farz kıldığı itaat göreviııi yer'ıne getirmeyi, onun için daima duacı olmayı nasip 
etsin ve rninnettarhğırnızla ödellendirilmeye müyesser kılsın! 

Kitabımızı, yardım edip yol gösteren ve "ölen açık bir delille ölsün ve yaşayan 
açık bir delille yaşasın"391 buy1.1ran, doğru yolu kararılık yoldan ayınp aydınla
tan Tann'ya şükrederek noktalayalım. 

En hayırh ümmete ebedi olarak gönderilene (Hz. Peygambere) ve onun te

miz aile efradına bolca selam olsun! 

390 İsra, 84. 
391 Enfal, 42. 
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BİRÜNİ'NİN ESERLERİ 

( Ord. Prof Dr. Z. V Togan/ İslam Ansk. Biruni md.)392 

BirO.n1:, pek çok Islam alimleri gibi, bir çok ilimleri tahsil ve tetkik etmiş
tir. Bu ilimler arasında felsefe ve tıp bulunduğu gibi, bilhassa tabii ilimler, fi
zik, matematik, astronomi, kronoloji ve meteoroloji (ölçüler bahsi)' de pek bü

yük ihtisas ve maharet göstermiştir. İşte bu çeşitli ilimlere dair, 1037 senesine 

kadar yazdığı 1 13 kadar eserinin bir listesi, Zekeriya er-Razi'nirı eserlerinirı lis
tesini tertip ederken, kendisi oraya ilave etmiş ve bu liste ismi yukanda geçen 
tabib İbrahim Gazanfer yazısı ve şerhi ile Leyden kütüphanesinde (Or. 133) 
mevcut bulunmuştur. Bunun bir sureti, Ed. Sachau tarafından tercüme ve neş
rolunan el-Asar al-Bakiye'ye, BirO.nI'nin 1 037 senesirıden soma 12  sene zarfında 
telif ettiği eserlerin isimleri ile beraber, ilave olunmuştur. Bu listedeki gökbilim, 
matematik, takvim ve coğrafyaya ait olan 83 eserin ismi Salih Zeki'nin Asar-ı 

bakiye'sirıde (I, 1 74 vd) bulunduğu gibi, H. Su ter ve E. Wiedeman tarafından 

da (Beitr. Z. Med. Naturwissesschaft, Geschichte zur Erlangen, LX, 7 1-79 bkz. fih
rist) kaydedilmiştir. 

BirO.nl, Curcan'da bulunduğu sırada, meşhur eseri el-.A..sar al-bakiye 'an el

kurü.n el-haliye'yi Arapça olarak telif ve oranın hükümdan Kabus b. Vaşmgir'e 
ithaf etıniştir. Ed. Sachau bu eserin metnirıi ve İngilizceye tercümesini 1878 ve 
1879 senesirıde neşretmiş olduğu gibi, 1923'de tekrar bir baskısı yapılmıştır. 
Bütün eski milletlerin kronolojiye ait malumatını ve bayram günlerini vs. bildi
ren ve aynı zamanda astronomiden bahseden bu eserdedir h, Bir0.n1: güneş ha
rareti hakkında muhtelif görüşleri bildirirken, kendisi ile "delikanlı" fadıl İbni 
Sina arasında bu hususta müzakere ve münakaşa cereyan ettiğini ve bunu daha 
münasip olan bir eserinde zikredeceğini haber vermiştir. Merkez Kütüphane
deki nr. 4667'de bulunan tam nüshası üzerinden yeniden neşredilmesi gere-

392 Metinde kısmi sadeleştirmeler yapılmış ve konuyla ilgili kısımlan alırınıı.ştır. 
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kir. Birunl'n:in Gazne'deki hayatı ilim sahasında kendisine yeni i ufuklar açmış, 
Gameli Mahmud'un Hind seferlerine iştirak etmiş olduğu gibi, Afganistan ve 
Hindistan'ın muhtelif noktalarında uzun seneler yaşamış ve öğrendiği Sanskrit 

dili sayesinde Hind din ve medeniyetini inceleyerek, Tahklk ma li'l-Hind adlı 

ve bugün bile klasik sayılan eserini. yazmıştır. Eduard Sachau 1 88Tde bu eserin 
metnini ve iki cilt halinde İngilizce tercümesini neşretmiştir ( 1 888; bu tercüme 
1 9 1 0'da tekrar nerdedilmiştir: Bu eserde Hind din ve ilmi ve Hindistan coğraf
yası hakkında çok geniş malumat vardır. Biruni:, bu eserlerde umumi malumat 

verdikten soma, Rigveda ve Atarvanaveda adlı Hind kitaplan Patanjalı, Brah
magupta, Aryabhata, Vaşita, Pulisa, Varahamihira adlı Hind müelliflerinin eser
lerinden metinler nakil ve tercüme etmiştir. Bundan başka, müellif Hind felsefe 
ve ilınini naklederken, bu malumatı İslam, Yunan ve İran bilgileri ile mukayese 

etıniş ve kendi şahsi malumat ve fikirlerini ilave eylemiştir ki, bu suretle hakika
ten benzeri bugün nadir bir eser meydana gelmiştir. Eserin münderecatı, dini, 
felsifi fikirler, edebiyat, garip adetler ve batıl itikatlar, kronoloji, astronomi, met
roloji, kanunlar, adetler, bayramlar ve nihayet astrolojiden ibarettir. Hindistan'ın 

İslamiyete tamamen aykırı inanç ve adetlerinden bahseden al-Hin'de Biruni:'nin 
ya1.'1lz hakikati seven bir alim olduğu açık bir şekilde görülınektedir. Bu eserde 
Hind hayatının çeşitli safhalannı, ülkenin tarih ve coğrafyasını aydınlatmak gay
reti, Birunl'ye felsefi, siyasi ve içtimai meselelere ait şahsi fikirlerini ortaya koyma 

fırsatını vermiştir. Görülüyor ki, BirünI devlet idaresinde tam bir mutlakiyet ta
raftandır. Eski Hindu hükümdarlan, siyasetlerini hep kitaba uydurup, idarede 
yumuşaklık gösterdikleri için Hindhlerin istikballerini ebediyen kayebttiklerini 
anlatır Ve faziletli, idare kabiliyetini rıaiz, azimli Ve doğru muhakemeli şahsi

yetlerin toplum için ne kadar gerekli olduğunu izah eder. Fakat aynı zamanda 
o, Hindliler ve İranlılardaki kast'lardan bahsederken, İslami telakkilere dayana
rak, eşitlikçi bir zihniyette bulunduğunu gösterir. 

İslamiyetten önceki din ve medeniyetler ile bunlann mabetlerine müsamahakar 
davranmış olan hükümdarlan takdir ettiği için, bazılan Biruni:'yi aslen Hindli 

sanmışlar ve böylece Sind'deki Nirun şehrinin ismini Birun okuyup, bu büyük 
alimin aslen Hindli olacağım zanneden Ebu'l Fida ve İbn Usaybia gibi müel
liflerin sözlerini delil göstermek istemişlerdir. BirünI Hindistan'ın Müslüman 

Türkler tarafından fethedilmiş olmasını, bu ülke için bir kazanç olarak tasvir 
etmiştir (Tahdid, s. 245 vd.). O, bir taraftan Islam ülkelerinde Müslümanlann 
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hakimiyetine son verecek Şii, Karmati gibi rafizller ile Fars muhiplerini ve Zer

düşt dini mensuplannın siyasi hareketlerinin bertaraf edilmiş olmasını mem
nuniyetle kaydetmiş, diğer taraftan İslamların hakimiyetini İslam medeniyetinin 

üstünlüğünü itiraf ve kabul eden gayr-ı Müslim azınlıkların Müslümanlar ara

sında rahat rahat yaşamasını istemiştir. Onun nazannda İslam (kelimetullah), 

küçük küfür ve ilhad zümrelerinden artık korkmayacak bir üstünlük kazanmış

tır. İşte bunun içindir ki, Mahmud'in Hind seferine candan iştirak eden Biruni, 

Sanskritten Arapçaya tercüme ettiği Patanjali'nin mukaddimesine şu cümle ile 

başlamıştır: "İnsanların fikir ve ictihatlan türlü türlüdür ve cihanın mamuriyeti 

de bu ictihatların tenevvüü ile kaimdir." 

Biruni Hind inançlannı incelerken, diğer mukayeseler ile birlikte Yunan fel

sefesinden de bahsetmiş ve bu münasebetle Yunan eserlerinden bol bol nakil

lerde bulunmuştur. Bunu bahis mevzuu eden Sachau, eski Greko-Baktıiya me

deniyetinin inkişaf sahası olan Gangara'da tetkikatta bulunan Birunl'nin Hind 
menediyetini Yunan medeniyeti ile mukayese ederek öğrenmiş olmasını, umu

miyetle medeniyet tarihinde münferit büyük bir hadise gibi kaydetmiş, güya 

Süryanice ve Yunanca bilmeyip bu dillerde yazılan eserleri ancak Arapça tercü
melerinden okuduğunu iddia ettiği bu alimi Yunan medeniyetinin hayranı say

mış ve onu "Hind kapılarında Eflatun" diye vasıflandırmıştır. Hakikaten Biruni 

için Yunan alimleri büyük bir otoritedir. Mamafih BirunI bu medeniyetin hay

ranı değil, onun üstün yönleri ile beraber eksiklerini de güzelce takdir edebilen 

bir bilgindir. Umumiyetle Biruni İslam devrinde medeniyetin, bilhassa coğrafya 

ilminineski Yunanlılar devrine nispetle kıyas kabul etmeyecek derecede terakki 

etmiş olduğunu ve bizzat kendisinin Batlamyus'un tekkikatını birçok noktada 

geride bıraktığını anlatır (Tahdid, 246 vd.) 

Biruni, Hind'in ilim ve fen seviyesinden bahsederken muhtelif ilmi mesele

ler hakkında kendi fikirlerini anlatmış, genel olarak Hindistan'ın eski jeolojisi 

meselesine de temas etmiştir. Biruni, kendi zamanının kimyasına inanmamış 

ve bunun sebeplerini de izah etmiştir. 

Kimya hususunda Birunl'nin fikirlerine en çok bu eserde tesadüf olunur. 

O zaman şark kimyası ile Hind kimyasının mukayesesine ve Birunl'nin kim

yada tuttuğu metodlara dair karakteristik bilgi vardır. (Bkz. Aldo Mieli, Pagine 

di storia della chimica). Biruni Hindistan'a dair bu eserinden başka, bazı fıkra-
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lanrn büyük eserine naklettiği Hindli astronom Varahamiha'nın iki eserini de 

tercüme etmiştir. 

Matematiğe ve astronomiye dair araşurmalan ve buluşlan pek çok olup, nüs

halan kütüphanelerde mevcut bulunanlann listesi Brockelmann, GAL, I, 475; 

Supp. ,  1 ,  870-875'te sayılill1Ştır O cümleden eser olarak Kitab istihrac el-evtar 

fi.1-daire adlı bir eseri vardır ki, 1910'da H. Suter tarafından Bib .. Mathamatica'da 
Das Buch der Auffindung des Sehnen im Kreise adı ile neşredildiği gibi, Kitab 

tastih el-suvar ve tabtih el-kuver isimli diğer bir astronomi eseri de yine aynı mü

ellif tarafından 1922'de Erlangen'de (Jber die Projection der Sternbilder und der 
Lander adı ile neşredilmiştir. 

Birf'mI riyaziyatta bilhassa hey'et ve coğrafyaya ait tetkikaurn 1029'da yazdığı 
Kitab al-tafhim fi avı'iili sana'at al-tancim'nde ve 1 030'da ikmal ettiği el-Kanun el

Mes'udf. fi'l-hayati va1-nücı1m ismindeki eserlerinde hulasa etmiştir. Arapçasını as
len Harizmli olduğu anlaşılan emtrlerden Ebu'l Hasan Ali b. Ebi'l-Fazl el-Hassi'ye, 
Farsçasını da Reyhane bint el-Hüseyn el-Harizmi'ye ithaf ettiği al-Tafhim, sual 
cevap tarzında yazılmış bir kitaptır. Arapçası İngilizce tercümesi ile birlikte ya

kında neşrolunan bu eser (The Book of Introduction in the Elements of Art Ast
rology, nşr. Rarnsay Wright, Landon, 1934) bilhassa kültür tarihine ait bir çok 
meseleleri aydınlatacak mühim kayıtlan ihtiva etmektedir. Bunlardan altıncı ik

lime ait parça ]. Marquaıt tarafından (Über der Voltsum der Komanen, s. 39; 

Marquart tetktk ettiği kaydın el-Kanün'dan alınmış olduğunu zarınetrrıiştir), ye
dinci iklime ait parça da tarafından (ZDMG, XC, s. 40 vd) tetkik edilmiştir. Bir 
hey'i coğrafya demek olan el-Kanun el-Mes'udI ise BirürıI'nin en büyük eseri
dir ki, Batlamyus'un Algemeste'i gibi müsellesat ait geniş bir giriş ile başlar. Bu 

eser Sultan Mahmud'un halefi olan oğlu Sulta...rı. Mes'ud'un çok yakından ilgi
lendiği matematik ve astronominin temel konularını aydınlatmak amacı ile ka
leme alınrrı1Ş olup, bu sultan namına ithaf olunmuş ve müellifi kendisinden bü
yük ihsan görmüştür. Önce içindeki isimler noktasız yazılan noksan Londra ve 

Berlin nüshalannca malun olan el-Kanun, İstanbul (bilhassa Veliyeddin Efendi 
ve Askeri müze kütüphanelerinde) ve Konya'da bulunan nüshalan sayesinde 
ilinı aleminin istifadesine sunulmuştur. Bunun şimdilik yalnız dünya coğrafya
sına ait kısmının metni (5. makale, 1X ve X. Bablar) , muhtemelif nüshalar mu

kayese edilerek şerhler ile tarafımdan neşredilnüştir (ayn. Esr. , s. 3-35) ; mü
sellesata ait kısnn (3. makale, 1-10.  bablar), Karl Schoy tarafından ayn bir eser 
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halinde (Die tıigonometrischen Lehren des al-Biranı, Hannover, 1 907), Gazne ve 

İskenderiye şehirlerinin enlem ve boylamı ile yüryüzünün boyutlanna ait olan 
ve diğer bazı parçalar yine bu zat tarafından tercüme ve izah edilerek neşrolun

muştur_ Kitabın bazı konuları E .  Wiedemann tarafından kusurlu olarak tercüme 

ve izah edilmiştir. Bugün bu eser ile başlıca genç maternatikçi Max Krause meş

gul olmaktadır_ Birünl'nin bu eseri, ciddi önemi haiz bir matematik ansiklope

disi niteliğinde olup, bir çok yenilikleri ve keşifleri içermektedir 

Gazne'de kendi eli ile 1025'te yazdığı tek nüshası Fatih kütüphanesinde (m. 
3386) bulunan ve riyazl coğrafyanın tetkik metoduna ait TaJıdid-inihayô.t al-amakin 
li-tashih-i masafat al-masakin adlı eserinde, Harizm, Hindistan ve Afganistan'da 
yaptığı gözlemler ile jeoloji ve jeodeziye ait meselelerden bahsetmektedir. Bu 

eserin ilmi kıymetine ilim aleminin dikkati ilk defa olarak tarafımdan 1926'da 

celbedilmiştir. (Bkz. Köprülü Fuad, Yeni Tetkikler, Hayat mecm. ,  1926, sayı 3). 

Eserde Orta Asya'nın jeolojisine, Amu-Derya nehri mecrasının geçirdiği deği

şikliklere ve bu bölgenin eski sakinlerine ait Yunan kaynaklannda mevcut bil

gileri yerli kaynak sıfatıyla aydınlatan noktalar, aynca İslam aleminin kültür ta

rihine, yazann çağının dünyanın corafi manzarasıyla ilgili yerleri taratimdan 

tekkik edilerek (krş Mad. Alan, Amu-Derya ve Geographische Zeitschrift, He
idelberg, 1 934, XL, 369-371 ; Islamic Culture, Haydarabad, 1934; ZDMG, XC, 

39 vd), mukaddimesi ve coğrafyaya ait parçalan metin halinde neşredilmiştir. 

Kanun'da ancak kısaca anlatılan birçok enlem ve boylam tetkikleri hakkında 

bu eserde daha fazla tafsilat verilmiş, İslam matematikçilerinin eskileri ve çağ
daşlan arasında mesai birliği hususu aydınlatılmıştır. 

Birüni'nin, doğrudan doğruya fizik ve tabii ilimlere dair olan eserlerine ge

lince, bu araştırmalar hakkında Eilhard Wiedemann'ın birçok makalesi vardır. 

Bunlardan özgül ağırlıklann dikkat çekecek ölçüde doğruya yakın tespiti , yer

yüzünün enlem ve boylamına, güneş ve ayın hareketlerine, usturlab imaline, 

akşam karanlığı ve kusuf esnasında vukua gelen atmosfer olaylanna, deniz su

yundan tuz üretilmesine ve bitkilerdeki bazı kanunlara (çiçek yapraklannm sa

yısı) dair olanlar bill:ıassa kayda değer. 

Sultan Mesud'un oğlu Mevdud namına telif ettiği Kitcib al-cemahir fi ma'rifat 
al-cavahir adlı kıymetli taşlar ve madenlerden bahseden kitabın ancak eksik bir 

nüshası Madrid yanında Escurial kütüphanesinde bulunmakta idi. Daha sonra

lan iki tam nüshası Topkapı sara11 kütüphanesi ile Kayseri'de Raşid Efendi kü-
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tüphanesinde tarafımdan bulunmuştur_ Bu eserde BirürıI'nin özgül ağırlıklann 

tespiti hususunda ulaştığı neticeler, doğunun deneysel fizikte eriştiği sonuçla
rın en mühimlerinden sayılmaya layıktır. BirünI, özgül ağırlıkları, mahruti alet 

dediği ve en eski piknometre diyebileceğimiz bir alet vasıtasıyla tayin etmekte 

idi. BirürıI'nin sıcak su ile soğuk su arasındaki yoğunluk farkını daha o sıralar 

0,041677 olarak tespite vuvaffak olduğunu söylersek, kendisinin ne mahir bir 

tecrübeci olduğunu ifade etmiş oluruz Bu eserin coğrafya ve etnografyaya ait 

kısımlan..rıı bir araya toplayarak neşrettim (Picture, s. 69-107). Krenkov eserin 

tamamını 1937'de Haydarabad-Deken'de sırf Arapça bilgisine dayanak nolr-.san 

bir surette ve izahatsız olarak neşretti. Kitabın mukaddimesi Takiyeddin He

lali tarafından Almanca (Die Einleitung w al-Binlnf's Steinbuch, Grafenheinchen, 

1941), Şerafeddin Yaltkaya tarafından hülaseten Türkçe (TM, V, 1-22) neşre

dilmiş, içinde zikredilen muhtelif dillerde yazılmış kaynaklar da Muhammed 

Yahya el-Haşmi (Die Quellen des Steinbuches des Benı.nı, 1935) tarafından aynca 

tahlil ve tespit edilmiştir. Bundan başka eserde rastlanan bazı felsefi fikirler F Ta

eschner tarafından (Der Islam, XVIX, 45 vd., 69-74) Çin porselenine ait kayıt

lan, Birünt tetkikatında numune olacak bir tarzde P Kahle tarafından (ZDMG, 

LXXXVIII, 1 6-20), Cermenlerde demirciliğe ait kayıtlan da tarafından incelen

miştir (ZDMG, XC, 22-30). 

BirünI sırf coğrafyaya ait olmak üzere müstakil eserler yazmışsa da, bunlar 

ya tamamlanmamış yahut tamam olanları bize kadar gelmemiştir. Bu cümleden 

olarak, Batlamyus'un Coğrafyasını da Ceyhani vs. İslam alimlerinin Mesalik ve 

Memalik kitapları ile mukayese ve kendi tetkikatı ile ikmal ederek, büyük bir 

dünya coğrafyası vücuda getirmek işine başlamış ve bu maksad uğrunda bir 

çok masrafa katlanıp hayli mesafi sarf etmiş, kutru on arşın kadar büyük bir ya

nın küre vücuda getirerek coğrafi mevkilerin enlem ve boylamlanrn kendi tet

kiki ile tespit ederek, bunan üzerine kaydetmiş, fakat Harizm'de vaki olan in

kılaplar yüzünden bu eser ziyan olmuştur (Tahdid, s. 19). 

BirürıI, mühendis ve coğrafyacı olduğu kadar, büyük bir tarihçi idi. Onun 

Harizm tarihine dair Ahbar a1-Hari..zm ve !1.1.eşahir el-Harezm adındaki eserleri, 

Gazneliler tariJüne dair Tarih eyyam al-sultan Mahmud'u, Maniheistler ve Kar

matiler tarihine dair Tarih el-Mubayyaza va1-haramita adlı eserleri ile tarih ten

kidine ait olduğu isminden anlaşılan Tahkik al-tavarih isminde bir eseri olduğu 

malum ise de, bize kadar gelmemiştir. El-Asar al-bakiyasinde ve diğer eserle-
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rinde verilen tarihi malumat, onun bize kadar gelmeyen ve diger alimler tara
fında da kaydedilmemiş olan bir çok mühim kaynaklan elinde bulundurmuş 
olduğunu ve tarihi kaynaklardan tam bir ilmi ziyniyetle istifa ettigini göstermek
tedir. BirünI'nin Türk tarihine dair kayıtlan ise son derece önemlidir. Horasan' da 
Mazduran geçidinin şark ve kuzeyindeki bütün ülkenin yani Orta Asya'run eski 
sakinlerinin Türk olduğuna (Picture, s. 41) buralara Iranlılann sonradan gelmiş 
bulunduğuna kani olmuştur. Diger Türk kaynaklannda olduğu gibi, Ordu-Kend 
denilen Kaşgar'ın ilk Türk hakanlannın payitahtı olduğunu söylemiştir. Birün1 
Harizmşahlar ve Samaniler için tehlike teşkil eden Karahanlılann nüfusunun 
artmasını hiç istememiş ve onların 382 (992)'de ugradıklan yenilgi dolayısıyla 
sevinmiş, belki de bunların istila tehlikesini anlatmak maksadı ile al-Tahzir min 
kıbal at-tu.rk adlı bir eser yazmıştır. Mamafih Harizmşahlan Karahanlılar ile ba
nştıran da Birüni: olmuştur . . . 
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Eserlerin listesi 

BirO.m bir arkadaşına yazdığı mektupta Muhammed b. Zekeriya er-Razi'nin 

eserlerinin yanı sıra kendi eserlerinin de bir listesini verdikten başka, Ebü Nasr 

Mansur b. Ali b. lrak'ın ve Ebu Sehl İsa b. Yahya el-MesihI'nin kendi adını ve
rerek yazdıkları eserlerin adlarını saymıştır. Biz bu listeden yalnızca Biruni: tara

fından yazılmış olanlan çeviri.yazımlarıyla ve orijinal haliyle verecek, fakat kitap

ların isimlerinin ne anlama geldiğini belirtmeyeceğiz. Zaten bunların günümüze 
değin ancak 22 kadarı bulunmuştur ve diğerlerinin akibeti meçhuldür. 

1 .  El-mesailu'l-mufide ve'l Cevabatu's-sedide, 250 vık 
ı .  ·�ı ..::..ı41_,,..ıı _, •..ı.:Lll J:,L..ı..Jı 

2 .  İbtalu'l Buhtan Bi-iradi'l Burhan ala a'mali'l Havarezmi: fı ziycihi ,  360 

vrk. 

2. �j � es"'  jJy.Jı J....c.ı � 0v. _;,ılı .ıl..>.ı4 04+11 JJ...ıı 

3. Kitabu'l Vasata, 600 vık 
3. :i...bL.ı _,ıı yl:iS. 

4. Tekmılu rtyh-ı393 Habeşin bi'l-'ileli ve tehzıb a'malihi mirı'ez-zilel, 250 

vrk. 

4. Jl jll Ü.O <i..lL= 1 �� -' Jh14 J:.p. �.) J;..5.:i 

5. Cevami' ul-mevcüd li-havatır-il Hunüd fi Hisabi't-tenclm, 550 vrk. 

5 .  �I yl....ı=-. � .ı�I .faiy.J .ıfe _,..]\ t"I-""" 
6. Ziycu'l-Erkund (Eserin mevcut çevirisine şerhtir). 

6 . .:ı,SJJl �j 

7. Makalıdu 'ilm'il-hey'e ma yahdusu fi Basiti'i-kurre, 155 vrk. 

7. •.fill � � � L.. �\ � �  

8. Hayalu'l Kusüfeyn 'inde-1 Hind. 

8. �I � l.J:!! _,..&11 d� 

393 "Riyh-i" yerine "Ziyc-i" okuyunuz. 
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9 .  Emru'l Mumtahann ve tabsir ibn Keysüm el-Müfteten, 100 vrk. 

9 .  lJ'.UWI f'� lJ.!I � J �I ->-"I 

10. İhtilafu'l-akavtl li-istihraci't-tehavtl, 30 vrk. 

10. J.,__,b.:ilı cı�y JıJl.9-Yı U)l.:;.;.I 
1 1 . Makale fi't-tahlil ve't-taktı' li'ta'lil, 70 vrk. 

1 1  Jµ...:ill - · L��ll J;h:i.11 . � . - � J 
- � 
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12.  Tehzlbu't-turuk li'l-muhtac ileyha fi istihrac-ı hey'eti'l-felek 'ınde'l-mevalid 

ve tehavtlis-sinin ve gayriha min'el-evkat. 60 vrk. 

12.  Lı...J:!C J �ı Jı}.:..:i J ..ı,;ıı_,...ıı .ili:. dllilı � r ı�ı � 4::11 rt:i:...J.l ı:;.fa.lı � 
· . .::;•.j J '} 1 Ü"" 

13.  Miftahu ilmi'l-hey'e, 30 vrk. 

13. �I � cl:ii.. 

14. Tehzibu fusül'il-Fergani, 200 vrk. 

14. �Ll.. _;ili J_,.......i � 

15.  Fi efradi'l-makal fl emr'il ezlal, 200 vrk. 

15.  J'Jj'JI yl � J_i.JI ..ıl_)I � 

16. Kitabun fl isti'mal-i devfür'is-sumı1t li-istihracı merakiz'il-büyüt, 100 
vrk.tan fazla. 

16 . ..::.ı�ı _fily cl�'J ..::.ı_,.....Jı _;ıy �I � y'WS: 

17.  Makale fi tali'-i kubbet'il-ard ve halatis-sevabit zevat el-uruz, 30 vrk. 

17.  u-':>J...r:..\I ..::.ıljl �ıjilı ..::.ı'}l:.. J u-0 .J'JI � tl'L.b � 4..1\:i. 
18 .  Makadir el-leyli ve'n-nehar fi cemii'l-ard li ta'rif kevni'ssene yevmen 

tahta'l kutb. 

18 .  y.bAJI W.:..:i L. J:! �I üfi. <-Q;p u-0 .J'JI � � .J4--iJIJ Jıll! y,.:ıt:i. 
19 . Kitab tahdid-i nihayat'il emakin li-tashlh mesafat'il mesakin, 100 vrk. 

19 . Lfo......JI wl.L.... � ıft,.'JI uy� � �  

20. Kitabu tehzib'il akval fi tashih'il urüd ve'l-etval, 200 vark. 

20. Jl_,.b'JIJ u-0 J...r:..\I � � Ji_,!'JI � yl:iS. 

21 . Kitabu tashlfil394 menkül min'el arzi ve't-tül, 40 vrk. 

2 1 .  J_,hll J ua .J 'JI CJ.o Jjiı..JI � y'WS: 

394 Muhtemelen bir hata vardır ve "tashih" olması gerekir. 
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22. Makale fi tashYh'it-tül ve'l arz limesakin'il ma'mür min'el arz. 

22. ı..faJ:ll ü-o .J_,........JI LJS...ı.J ı_ı.;:ıy..ll.J Jyhll � � :UU.. 
23. Makale fi ta'ym'il-beled min'el arz ve't-tül kilahuma, 20 vrk. 

23 L..ı. '.Y.Sl J uı . . . - lj • .ılıll . - _j ;uu.. . Y'""' J (.}<"' J""' l)A • U:l:!-aJ � 

24. Makale fi istihrac-ı kadr-il arz bi-rasad-ı inhitat'il ufk an kulel'il cibal, 
60 vTk. 

2 4. �I J.1§ � J!';ll .hlk..ıl � y ı..fa .J ':ll .JJ! �I �I � 4.lt:i.. 

25. Gurübu'ş-şems 'ınde menaret-i İskenderiyye, 40 vrk. 

25. �l o.J.k � �I Y.JY 

26.  İhtilafu'l vakı' fi tekasim'il ekalim, 20 vrk. 

26. �"";JI f':!-"'\.:i:i � e;!l)I <....Vü.:..I 

27. İhtilafu zevi'l-fadl fi: istihracı'l-ard ve'l-meyl. 

27. Jı...ll.J ı..fa y..ll �l�I � J..;...i.ll t,?_,:ı <....Vü.:..I 

28. Kitabu'l ecvibe ve'l-es'ile li tashYh-i semt'il kıble, 30 vrk. 

28. :iJ.ı:ili w........, � ;;,Jj_..,';Jl_, �.J-?-':ll yWS: 

29. Izahu'l-edille ala keyfiyet-i semt'il kıble, 25 vrk. 

29. :iJ.ı:ill � � ı)c Uı';JI tL:.,ıl 

30. Tehzib şurüt-il amel li tashYh sumüt'il-kıbel, 40 vrk. 

30 "-J..ı:ill U - •- · -•l \ 11.h > L ,,\,-; . . >"'"' (.....,,..-- lJA"-1 .J.Y" � 

3 1 .  Takvimu'l-kıble bi-Bust bi-tashYh tüliha ve ardiha, 15 wk. 

3 1 .  �_;-c .J �_,.b � � :iJ.ı:ili r'.._,J:i 

32 . El-İnbias li-tashYhi'l-kıble, 45 vrk. 

32. :iJ.ı:ili � wk,U':ll 

33. Telafi: avanz'ız-zille fi: kitab delail'il kıble. 

33. :iJ.ı:ili JJ':l..ı y\.:iS � 4.l)I ı..fa)� � 
34. Tezkire fi'l-l:ıi<::ab ve'l-add bi-erkam'ıs-sind ve'l-hind, 30 vrk. 

34. �l.J ..ıı...ıli !'l.§)-! �l.J yl..ı.:JI ,.} öfo 

35. F1 İstihrac'ıl ki'ab ve edla ma veraehu min meratib'il hisab, 1 00 vrk. 

35.  yl..ı.:JI ..,_,:il_yı 0-o 4..il.J.J L. t �\ J y�I ['.l�I � 
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36. Fl enne re'ye'l-arab fi: meratib'il aded asvab min re'y'il Hind fma, 15  
vrk. 

36. 4-:;! �1 t,?l.J ().o yy-=I �\ ...,_,:ily ı_} yyı.ll t,?l.J ül ı_} 
37. FI Raşikat'il-hind, 15 vrk. 

3 7. �\ c::.ıl.�l .J ı.} 
38. Keyfiyyetu rusüm'il hi.nd ft taallum'il hisab. 

38. yl....ı.:JI µ ı.} �\ ı"Y"'.J "# 

39. Sinkelebu'l (7) a'dad (yanın), 30 vrk. 

39. �\.ı.c'J\ � 

40. Tercüme ma fi berahim Sidhand min turuk'il hisab, 40 verk. 

40. yl....ı.:JI Li;b 0-- ..ı..i\..ıı..ı....ı �ly. ı.} L.. � ji 

41 .  Ticndu'ş-şuaat-i ve'l-envar an'il fesaih'il müdevvene h'l-esfar, 55 vrk. 

41 . .)'ı.kı 'l\ ı.} � y...ll c;-ildl c_µ:. ) _,J'l\ J wl.c. w....::. .ı:ı� 
42 . Makale fi tahsil'iş-şuaat bi'eb'ad-turuk an'il mesafat. 10 vrk. 

4 2. üLô\....ı.J\ c_µ:. l.3.)JI �l; wl.c.ı........:JI � ı_} :i.lLi. 
43. FI matrah'uş-şua' sabiten ala taguyyur'il buka', 1 5  vrk. 

43 tu..J\ . • \_ l:i..ı\.'.i tı........:JI . L . . . . Y-"-' � . r. ..F"" .,r 
44. Temhidu'l-mustekarr ti-tahkik ma'n'el-memer, 10 vrk. 

44. __ro-Ji � � ı.} _;:;....ıı � 

45. Fi istiab'ıl vücüh el-mumkine fi san'at-il usturlab, 80 vrk. 

45 . y'l)=..:. '11 � ı.} �I • fe _,ıı yl.ü...ıl ı.} 
46. Fi teshtl'it-tashth'il usturlabı ve'l-amel bi-mürekkebatihi min eş-şimaliy 

ve'l-cenübiy 

46. -.r._,l::JIJ .)WI ü.o "'-'""l;S->"'! J..._a.l\J -.r. '1 )=....:. '11 �I � ı.} 
47. Tastth'us-suver ve tebtthu'l-kuver, 10 vrk. 

4 7 . .)_,s.ıı F. J .)_,....ıı � 

48. Fima uhrice ma fi kuvvet'il usturlab ile'l h'l, 30 vrk. 

48 . 1  :1\ 1\ .._,'J .L -'J\ ö '  · ı_.. " l \.....ı! . u-== iŞ' . � � .,r �..?- -
49. İsti'rnalu'l usturlabi'l kurevt, 1 O vrk. 

49. (,?J.fll y'l)=..:.'11 J.-._,.:wl 
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50. Makale fi ta'bir'il rrılzan lı-takdir'il ezman, 15  vrk. 

50. uL.j'll # uı..>:;.Jı � � a... 

5 1 .  Fl tahsıl'il an min'ez zeman 'ınd'el-hind, 100 vrk. 

5 ı .  �ı � uL. jlı u.- u'iı � .; 
52. Tezkire fi'l irşad ila savın-in nasara ve'l a'yad, 20 vrk. 

52 . .ı4-c '}\_, (.j_J ... ...llı \"_,...... jl .ıL::..)'}\ � öfo 
53. Fi'l i'tizar amma sebak 11 fi: ta'ıih-il-İskender, 10 vrk. 

53. y..&...'l \ �j.:i .; j � ı........,. j:.UC. '}\ .; 

54. Tekrrı.ilu hikayat-ı Abdulmelik et-Tabib el-BustI fi. mebde'-il 'alem ve 
intihaihi .  

54 . .ı_jl+J.i\ _, µı i� .} �ı �ı -ill.Jı *" ..::...1,ıı.s.:.. J;,.S:; 
55.  Delailu'l-asar'il ulviye ale'l ahdas-ıs süfliye, 30 vrk. 

55. �\ C::.,b.'}\ � �\ .)'G'}\ jı'}.ı 

56. İbtalu zunün'in faside hatarat ala kalüb-i ba'z'ıl etıbba fi: emr'il kevakib-il 

hadise fi'l cevv; 70 vı-k. 
56. _r.Jı � �wı c,..&ı_,sJı yl .; �4b 'lt � '-:-' _,Ji � ..::... � ö.ı.....Wı 0_,.;.1:. J.,.b;ı 

57. Makale fi'l kelam ale'l kevakib zevat'il ezrıab ve'z-zevfüb, 65 vrk. 

57. c,..Ul_,.:ıll_, '-:-'wl wı_,:ı c,..&1_,s}I � �\ .} Ui. 
58. Makale fi. mudıat'ıl cevv'il hadise fi'l uluvv: 

58. _,wı .; z.ıwı _r.Jı ..::...� .;  a... 

59 . Makale fi tasaffuh-i kelam-i ebI sehl el-Kum fl'l kevakib el-munkızza, 

15  vrk. 

59 �\ ......,S.\ C1\ , .J .  C1\ t. \ .. '\I( · • · a... . . Y"' '"' r.ş1" Y"' � ış! r-- � .,r 
60. Tahkik menazil'il kamer, 180 vrk. 
60. �I JJ.i.. � 

61 .  El-Fahs an nevadir-i Ehi Hafs Omer b. El-Ferhan, 240 vı-k. 
61 .  ub. _)]! 0! y..c � ı.F-1 yl_,.; � u-=--iJI 

62. Makale fi'ni.seb'illeti beyne'l filizzat ve'l cevahir fi'l hacın, 30 vrk. 

62. �I .} ..JA i_r.JI_, ül_)! U:ı-! 4.1..ll y...üll � Ui. 



EBÜ REYHAN EL-BIRÜNİ 405 

63. İstihracu'l evtar fi'-daireti avass'ıl hatt'ıl-münhani fiha, 80 vrk. 

63. 4,ı! �i ..b.:;Ji val_,ı:. >_jıl.111 � )uJ'll (ıy..:;...,ı 

64. Tezkire fi'l mesaha li'l-musafir'il-mukavva, 10 vrk. 

64. lf_,Lll � �Wı � öfa 

65. Makale fi nakl-i havass'ış-şekl el-kıta' ila ma yuğna anlm, 20 vrk. 

65. 4..i..c. � L.. .)l t\..b.'ili J5..;:JI val_,.:... J.i.j � AJ..i. 

66. Makale fi enne levazım tücezziu'l makadlr la ila nihayetin kaıibe min 
emr'il hatteyn ellezine yakrubani vela yeltekiyan fi'l istib'ad, 10 wk. 

66. 'iJ u'-ı� ..:.r.ı:illl c.ı,ı.bJI ->"\ ,y. 4.ı.J �4..i .)l '1 y,..ı\l.JI ;.(..)j.::.:i .b jl_,l ul � AJ..i. 
.:ı�'l\ � ı:..ıy:ul,ı 

67. Makale fi sıfat-ı esbab'ıs-suhüne el-mevcü.de fi'l alem ve ihtilaf-ı fusü.l'is
sene, 45 vrk. 

67. wı J_,......9 u)IAI J FI � ö.:ıfe_,.Jl :\J_,.;....., yt.,ı....ıl -'J......:ı � AJ..i. 

68. Makale fi'l bahs an'it-tarika el-mütearrefe el-mezküre fi kitab el-asar el-
ulviyye, 40 vrk. 

68. �_,l.J\ ).,"'J\ ytiS � ö ..ı_µı 4-i y.Wi �_)JI 0-<'- �I � AJ..i. 

69. El-mesailu'l-belhiyye fi'l ma'ne'l-müteallika bi-inki..sar'ıs-smaa, 70 vrk. 

69 �u....ll L.u&\..ı üW..J\ ,_ - t\ · :i..ı.:J.JI J:,W\ . .) . � ..r - . 
70. El-Cevabat395 an'il mesail'il-aşer el-Keşmiriyye. 

70. ��\ y::,.Ji J:,WI US:- <.:..l;\�I 

71 .  Et-Tefhim li-evfül-i sınaatı-ttenc1m. 
-rı . · - :�tı �u...... 1'·1 ':J . . • ;�tı I · �  l...1-' J � 
72. Taksitu'l kuva ve'd-delalat beyne eczai'l-büyüt el-isna aşer, 15  wk. 

72. � �"'11 ..::.ı�\ .,lfi.l l»! w'l'J.11\J (..)jill � 
73. Makale fi hikayet-i tank'ıl hind fi istihrac'ıl-umr. 

73. �I t:ly..:;...,I � �\ J;ı.). �LS.:.. � AJ..i. 

74. Makale fi seyr-i sehmey'issaade ve'l-gayb. 

74. �IJ 'ôila.....Jl � � AJ..i. 

75. El-irşad ila tashlh el-mebadii iştemele ala en-nemuzerat, 50 vrk. 

75 . wl)��\ Jc J,.:i..:i\ 15.:ı\.,ı.JI � .)\ .:ıLl};l\ 

395 Doğrusunun El-Ecvibe olması gerekirdi. 
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76. Tebyinu re'y-i Batlarnyus fi'.s-salhadae, 7 vrk. 

76. �ı.ı.:.Jı....Jı .j J"� ı..sİ_) CJ±!.!'.i 
77. Tercüme kitab'ıl rnevalid es-sag'ir li-Baraharnihira 

77. �l_r.li �I .ı,ı.\1_,.JI y� � ji 
78. Kıssat-u varnık ve Azra (çeviri). 

78. ifa .J L}-1_, � 
79. Kasirnu'.s-sürür ve ayn'ul hayat. 

79 -wı - . 1 1 ....ı..uı! . • - LJ:!C -' _)Jj= ,.. .. ·-

80. Ormüzdyar ve Mehriyar. 

80. )�..»--' )-..;;:ı y. _)J\ 

81 .  Sanarney'ul Barniyan. 

81 .  CJ, .. 4]1 � 

82 . Dazrna ve Kurama Duht Cühheley (7) el-Vad1.396 

82 . ..ş.ıı_,ıı � ı..::....:..... r.s""ı.fi _, w1.ı 
83. Nilufer fi kıssat-ı Debisti ve Brabhaker. 

83. fe.y_, �L..! .j _;!_# 

84. Kafiyetü'l-elf min el-itmam fi şi'r Em Temmam. 

84. �L.:i ..r-1 � .j �W'.11 L;.o ı.....i.l'.11 �\.! 

85. Makale fi'l İştihar fi kadd'il eşcar 

85. )-�-�'.l\ � .j ).�.:;,'.l\ .j Uci. 
86. Tahsilu'r-rahe bi-tashı:h el-Mesaha. 

86 . .:i..:..L....ll �.:i..:..1)1 J,......,,.:; 

87. Et-Tahzlr rrıin kıbeli't-Türk 

87 . ..,tl _;-:;ıı J.:! Ü.O �\ 

88. El-Kur'a el-musarraha bi'l-avakıb. 

396 Metinde harekesiz olduğu için okunuş şüphelidir, ama büyük ihtimalle Vadinin Cahil
leıi Dazrrıa ve Kurama Duht anlamında olmasından hareketle "cühheley" şeklinde oku
mayı. tercih ettik. 
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89. El-Kur'a el-müsemmene h istinbat'ı-ddemfür el-muhammene ve şerh-u 

mezamlr'il kur'a el-müsemmene. 

89. 4-i..Lll tc yll _>.;-olY,cY::,...ı �I yı.......:...11..b�Y 4-i..Lll tcyll 
90. Tercümet-ü kelb-i yare ve huve makale li'l-hind fi'l emraz ellen tecıi 

mecra'l-ufüne. 

90. 4-ifa..ll ı.j..?.-" ı.j� �I �lyY I .j � ili. y. ...ı •).,ı ylS. 4y 
9 1 .  Tahkik rna li'l-hind :min makaletin :makbületin fi'l-akl ev merzüle, 700 

vrk. 

9 1 .  4.1 � y _,ı JWı .} 4.1 _,;.i. ili. ÜA � L.. '-'•'"' 
92. İlletu alarnati'l burüc fi'z-zicat :min hurüf el-cümel, 15 vrk. 

92. �ı ..._. ...ı...>"'- ÜA ı.::.ı4-.,ıjlı .} e;:...ıylı ı.::.ıt...)lc. a 
93. Kelamun fi'l-müstekarr ve'l-müstevda', 10 vrk. 

93. (-l�I_, _;.:;......JI .} � 
94. Nasdiyu'l-hind 'ırıde ceyet'il-edna. 

94. �'11 � .ıjc. �I �w .} ili. 
95. El-Mevcüdatu-1 Mahsüse ve'l-:ma'küle (çeviri) 

95. 4-l_,A..-Ji_, ........ y=-JI ı.::.ıbr.-_,...11 
96. Tercümetu kitab-ı madenci! (?) fi'l halas :min'el irtibak. 

96. �....ç, _)'1\ ÜA �\ .} J;,...i.lL.. c,-ıl.JS 4 y 
97. Et-tenbih ala smaati-temvlh. 

97 . .ı..,ı_,..:i\I :i..cL;.... Jc �I 

98. Tenvir el-Menahic ila tahlil'il-ezyac. 

98. e::\.:JYI J.ıh:; JI �LWI ..>.!_,.;:; 
99. Et-tatbik ila tahkkik-i harekt'iş-şerns. 

99 •tı � - " • I\ � . .  L"l\ - �  Y"- � <Ş' � 
1 00.  El-Burhan'ul munir fi a'mal-it-tesyır. 

100. �\ J-...c.i .j �I CJ'<Ayll 
101 .  Kitabu tashih et-tevarth. 

101 .  c'.::1)_,:;.11 � c,-ıl.JS 
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102. El-Kan.ün el-Mes'udI. 

102. "".ı_,.........ıı uflı 

103. El-asar'ul baqıye min'el Kurün'il haliye. 

103. �I uJ_}.ll u-ı �L,JI _J.'il 

104. El-İrşad ila ı:na yudreku vela yunalu min'el eb'ad. 

104 . .ıL...,'il 0-ı J-;,ı 'iJ �Y:ı L. <)1 .ıLl_};/\ 
105. El-Kitabe fi'l mekaytl ve'l mevazin ve şerfüt'it-tayyar ve'ş-şevahin. 

105. U:;A l�IJ_J;..bll .b:ıl � J 0,ıjl_,..ll _, Jı:ıts....ll � 4-,\:iSJ\ 

1 06.  Cem'u-tturuk es-saire fi: ma'rifet-i evtar-ıddfüre. 

106. ö yl.ıll ).:i _,ı �Y'-'" � ö yWI ..3_;.bli � 

107. Tasavvuru emr'il fecr ve'ş-şafak fi cihetey eş-şark ve'l garb min'el ufk 

107. J!'il 0-ı c.,.ı _;i.JIJ Jy::ıll � � �IJ _r.-i.11 _yıl .J_,....:; 

108. Tekmll sirıati't-tastili. 

108. �\ �u...... Jı...S:i 
1 09. Cilau'l-ezhan fi: ziyc'il-Bettfuıi. 

109 . ..}\:i.,ıll i3lj � 01...ı,:.ı'JI �� 
1 10 .  Tahdıdu'l-rna'mure ve tashihuha fis-süre. 

1 1  o. ;; .)_,.-]\ � 1 p Y' "l-' ;; .J__,_....ıı � 
1 1 1 .  Ziycu Cafer el-mükenna bi-Ebi Maşer 

1 1 - " l..ı ;Clj · · 1. � � . ı..,r- _p.;.. C:::U 

Hacı Halife'irı adlannı saymakla birlikte listede yer airnayan eserler ise 
şunlar: 

1 12 .  İrşad fl ahkaı:n'irı-nücüm. 

1 12 .  ı"�\ ı"\.S.:,.j � .ıLlj 
1 13 .  Kit:abu'l istişhad bi-ihtilafi'l ersad. 

1 13 . .ıL.....Jii �l.ı .ı�'il c.,.ıl:iS 
1 14.  İstiab fi: tasti..lı'il-kurre. 
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1 15 .  Ta'l11 bi-ihalet'il vehrn fi meani'n-nuzam. 

1 15 .  �\ � � � _,ıı �y JıW 
1 16 .  El-Cemahir fi'l Cevahir. 

1 16. ,JAl�I � ,JA�I 

1 17. Ziycu'l-AllaI. 

1 17. �l c;:-ı..J 

1 18. Ziycu'l-Mes'udi. 

1 18 . ..ş.ı�I 0!J 
1 19 .  Eş-şumüsu'ş-şafiye li'n-nüfa.s. 

1 19. i,,)"µ �ı i.)"_,....:;Jl 

120.  El-Acaibu't-tabüyye ve'l garaibus-sın3.iyye. 

120. �w.......l\ y.ily..\1_, �I y.i�I 

121 .  Kitabu'l-ahcar. 

121 .  )�'il yWS 

122. Kitabu tastih'il-kurre. 

122. •fill � y'üS 

123 .  Kitabus-saydala. 

123. �l yl.:;S 

124. Muhtaru'l eş'ar ve'l-asar 

124. _)ı:,yı_, )_,,_,:;,'il _)1.h... 

125.  Müsameretu ahbar'il havarizm.397 

125.('j)_?.]1 )..,ı.:...l öyL..ı.. 
126. Meşahiru havarizm.398 

126. l"j)Y.., .):!A� 
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397 Bu kitab Birürıl'in kendi listesinde de Hacı Hahfe'nin listesinde de mevcut değil. On
dan El-Beyhaki kendi eserinin son kısımlannda bahsetmekte ve kitaptan alıntılar ak
tarmaktadır. Z. V Togan da kitabın adına orada rastlamış olsa gerektir. 

398 Z. V Togan'ın bu kitabın adına nerede rastladığı behrtilmemış. 
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Not: Bu kaynakça tarafımızdan çıkanlrnıştır ve yazann kendi eserleri de da

hil olmak üzere müracaat ettiği yazarlan ve eserleri göstermektedir. Ancak, ba
zen yazar ismi verilmiş, eserinin adı verilmemiş; bazen de yalnızca eser ismi ve
rilmiş, ama yazan belirtilmemiş olanlar vardır. 

Abdullah b. Ali (eser adı verilmemiş) 

Abdulmesih b. İshak el-Kindl, Kitab et-telvih ((3!_,tıı ı..,.ıl:iS) 
Ahmed b. et-Tayyib es-Serahsı: (eser adı verilmemiş) 

Ahmed b. Faris (eser adı verilmemiş) 

Ali b. Ah (eser adı verilmemiş) 

Ali b .  Yahya (eser adı verilmemiş) 

Anianus (eser adı verilmemiş) 

Babih, (eser adı verilmemiş) 

Behram b. Mihran el-Isfahanı, Kitab siyer el-müluh 

El-Birürıl, Kitab el-istişhad bi-ihtilaf al-arsad (:)....,,,._J'll u')\:i;...t., .ı�YI ı..,.ıl:iS) 
El-Birünl, Ahbar el-mubayyıza ve'l-karamite (U...l_;JI .J 4.-Ji _;4=--1) 

El-Birünl, El-Acaib et-tabiiyye ve'l ganiib es-smdiyye (ı..,.ı'.ıl�l.J �I Y:,ı.;.....ll 

�w......ll) 
El-Birürıl, Işıklann ve Aydınlığın Keşfi U�Yl.J ı.::.ılc�I ..ı:ı� ı..,.ıl:iS) 
El-Birünl, Kitab eş-şumı1s eş-şafiye li'n-nüfus c...,,.._p 4�1 u-ı_,....:JI ı..,.ıl:iS) 
El-BinJ.n1, Kitab el-erkam (�\j _;YI '":-'\:iS) 
El-Birünl, Kitab et-tenbih aia sınaati'-t-temvth (�1 4..c.t.:..... ....,le �\ ı..,.ıl:iS) 
El-Birürıl, Kitab fi'n-nümuzardt (ı.::.ıl_.ıl.:ı_,..i\ı _; ..,.,l:iS) 
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Ebu Abdullah el-Adi (eser adı verilmemiş) 

Ebu Abdullah el-Hüseyn b. İbrahim et-Taben en-NatılI (eser adı verilme-
miş) 

Ebu Abdullah Muhammed el-CeyhanI, Kitab el-Mesalih ve'!-Memalih 

Ebu Ali Muhammed ibn Ahmed el-Belhi, Şahname 

Ebu Bekir es-Sult, Kitab el-Evrak (ıJ1.J.J'11 yWS) 
Ebu Bekr b. Zekeriyya er-Razi (eser adı verilmemiş) 

Ebu Bekr Hüseyin et-Tammar (eser adı verilmemiş) 

Ebu Cafer el-Hazin, Ziyc es-Sefaih �u.....ıı �j) 

Ebu Cafer Muhammed b .  Habib el-Bağdadı, Kitab el-Mucir (�I y\.:iS) 
Ebu Hanife ed-Dineverl. (eser adı verilmemiş) 

Ebu 1sa el-Varrak, Kitab el-Makalat 

Ebu Ma'şer el-Belhi, Ziyc. 

Ebü Mansur ibn Abdurrezzak, Şahname 

Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe el-Cebell: 

- Tafdil el-Arab alei Acem (�\ � yyJI �) 
- nmu menazır en-nücam (ı"�\ )öW.. �) 
Ebü Muhammed en-Naib el-Amull, Kitab el-Gurre 

Ebu Osman el-Cahiz (eser adı verilmemiş) 

Ebu Sa'd Ahmed b. Muhammed b .  Abdu'l-Celil (eser adı verilmemiş) 

Ebu Saıd $azan, Kitab el-müzakere bil-esrar 

Ebü Sehl Isa b. Yahya el-Mes1:hI (eser adı verilmemiş) 

Ebu Yahya b.  Kunase, Kitabu'l Enva 

Ebu'l Abbas el-Amuh, Delail el-Kıble 0JiJI JJ'1.ı) 

Ebu'l Farac İbrahim b .  Ahmed b. Halef el-Zencanı: (eser adı verilmemiş) 

Ebu'] Hasan Azerhur (eser adı verilmemiş) 

Ebu'l Hüseyn Ahmed b. El-Hüseyn el-Ahvaz1:, Maarif'ur-Riı.m 

Ebu'l Vefa Muhammed b.  Muhammed el-Buzacani (eser adı verilmemiş) 

Ebu'l-Hüseyn es-Sufı, Kevahib-i Sabite 
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Galenus (eser adı verilmemiş) 

Habib bin Biliriz (eser adı verilmemiş) 

Hamza b. el-Hüseyn el-Isbaham, Kitab tevaıihi kibar el-umem men meda min-

hum ve men gaber 

Hamza ibn el-Hasan el-Isfahanı (eser adı verilmemiş) 

Hürşid ibn Ziyar (eser adı verilmemiş) 

İbn el-Bazyar, Kitab el-Kıranat 

İbn Hordadbeh, El-Mesalik ve'l-Memalik 

İbni Sinkila [Cyncellus] (eser adı verilmemiş) 

İbrahim b .  Es-Seriyy ez-Zeccac (eser adı verilmemiş) 

İbrahim b. Sinan, Kitabu Harekat eş-Şems (�I <.::.ı\S y. yl:iS) 
İncil 

İranşehıi (eser adı verilmemiş) 

Kitab el-Melahim (yazar adı verilmemiş) 

Kitab ma'khaz el-mevaqit (yazar adı verilmemiş) 

El-Kulsum! (eser adı verilmemiş) 

Kur'an 

Mani, Şapurhan 

Me'rnun b .  Ahmed es-Selemi el-Herevi (eser adı verilmemiş) 

Muhammed b .  Abdulaziz el-Haşimi, El-Kamil 

Muhammed b. Behram b. Mityar (eser adı verilmemiş) 
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Said ibn el-Fazl (eser adı verilmemiş) 



EBÜ REYrlAN EL-BIRÜNI 

Es-Sellamı, Kitab el-Edvar 

Sinan b. Sabit b .  Kurra, Kitabu'l Enva 
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İrnaduddevle bkz. Ah b. Büveyh 
İncil, 54, 62, 63, 126, 127, 128, 

180, 182, 190 , 2 14, 303-306 , 309 , 
313-3 16, 3 18, 322, 324, 331 ,  358, 
359 
İonyalılar, 174, 176 
İrac, 150 
İran, 13, 15 ,  53, 82, 149, 150, 159, 
160, 170, 181 , 200, 210, 245 , 290, 
394 
İranlı, 49' 14 1 
İranşehr, 1 5 1 ,  20 1 ,  203 , 204, 208, 
212,  2 18 ,  2 19, 220 
İsa b. Yahya el-MesihI, 10 
İsa Mesih, 55, 58 , 303, 304, 374 
İsa peygamber, 54-58, 62, 63, 69, 
162, 177, 180-184, 193 , 227, 268, 
286, 296, 297, 298, 303/3 1 1 , 314, 
315 ,  318, 319 , 32 1 , 323, 326, 328, 
329, 331, 349, 357, 358, 359, 374, 
400 
İsaas (İshak), 304 
İsaf (Put) , 7 5 
İsfahbad, 148 
İshak peygamber, 59 

İskender, 53-58, 62-66, 68, 70, 71 ,  
77, 79, 80, 83, 106,  126, 139, 142, 
143 , 145 , 1 5 1 ,  156-162, 176, 177, 

179, 180,  182, 192, 207, 215 , 236, 
237, 260, 278, 308, 3 19,  340, 349, 
350, 353, 370, 372, 376, 378, 380 
İskenderiye, 48, 79, 147, 245, 300, 
304, 397 

İsmail oğullan, 75 
İsrail oğullan, 49, 56, 101 ,  125, 126, 
129, 285, 287, 288, 290, 293, 294 
İstahr, 91 ,  146 

Jacque Boilot, 33 
Johannes. 304 
Joşua, 129 
Julius Sezar, 98 

J 

K 
Ka'b el-Ahbar, 248 
Ka'b. b .  Luayy, 75, 76 
Kab b. Eşref, 178 
Kabar, 148 
Kabe, 75, 76, 90, 172, 191 , 354, 
355, 356, 359 
Kabil, 147 
Kabul, 148 
Kabulşah, 148 
Kabus b. Veşmgir, 11  
Kadir Gecesi, 357 
Kahtan oğullan, 76 
Kakil (Kavgil), 212 ,  213 
Kalaius, 176 
Kalarnis, 50, 1 12 
Kalendas, 305 
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Kam-ı Firuz, 229 
Kanbar, 148 
Karahanlılar, 1 9 ,  168, 244 

Karluk, 268 
Karman, 
Kat, 1 1  
Kavakirnerd:'in, 188 
Kayılar, 15 ,  16 ,  1 9 ,  244 

Kaylar, 15 ,  16 ,  1 9 , 244 
Kaynan, 124 
Kayravan Camii, 269 
Kayravan, 193 

Kazı Manastırı, 336 
Kebise Bayramı, 89 
Kefarrnisa bayramı, 337 
Keldam, 58, 65 , 69 , 71 ,  141 ,  142, 
343 
Kemciket, 22 7 
Kenaz oğlu Atanail, 127 
Kerbela, 348 
Kerec, 2 1 7  
Kesarya (Kayseri), 321 
Kesidr:'in, 105 
Kesir b. Yakub el-Bağdadi, 3 1  
Keş, 148, 188 
Keşekler, 20 
Keşkeran, 327 
Keyan1-ler, 141, 149, 153, 1 70 210  
Keyhüsrev, 77, 151 ,  152 ,  1 53 ,  154, 
200, 205 
Keykavus, 152 
Keykubad, 67, 149, 1 5 1 ,  154 
Keyumers, 53,  54, 64, 65, 145 ,  146, 
149, 1 50 ,  152 ,  153 ,  196, 216 ,  
Khalkedon, 309 
Kıpçak, 16, 19, 244 

Kırgız, 268 
Kibriyanu, 303 
Kilvaz, 296 

Kimak, 268 
Kinane b. Er-Rebi, 1 78 
Kinane kabilesi, 50 
Kinuth, 287 
Kippu� 286, 295, 296, 349 
Kirşah bkz. Girşah 
Kitab el-Gurre, 5 1  
Kitab el-Kıranat, 62 
Kitab el-Vişah, 1 13 

Kitab ma'khaz el-mevaqit, 98 
Kocakan günleri, 255 , 257 
Kohath, 125 
Konstantinopolis, 185 

Kopt, 139, 143, 148 
Korbikus b. Katef, 182 
Kostantiniyye, 48, 300, 306, 309, 
3 13 

Kubad b. Firuz, 183 
Kudüs, 55 
Küfe, 65, 70, 1 18 ,  135,  191 ,  264, 
354 

Kulzüm Denizi (Kızıl Deniz), 126 
Kureyş, 76, 346 
Kuroş/Kroş (KyTUs), 55, 1 72 
Kurucu İskender, 68, 14 2 
Kusa şehri, 182 
Küşa.11 (Kral), 129 
Kuteybe b. Müslim, 78, 96 
Küçük çevrim, 102 
Küçük Hosanna, 323 
Kürmüs, 337 
Kyrus, 55, 58, 60, 143 
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L 
1.ahmI-ler, 77 
1.amek b. Metuşaleh, 124, 1 73 

levi, 125 
Logothetes, 301 
Luka, 62, 63, 314 
Lut, 75, 289 
Lutfi Hermi, 32 

M 
Magilla Bayramı, 291 
Mağrib, 79,  96,  122, 141 

Mah ülkesi, bkz. Cibal 
Maheveyh, 148 
Mahzur, 103 
Malhi bkz. Meşa 
Malhiana bkz. Meşane 
Malsa, 326 
Man b. Zaide, 1 18 
Manasse,  127 

Mani Kapısı, 182 
Mani, 63, 1 6 1 ,  163, 1 8 1 ,  182,  1 83 ,  
230, 356 
Maniheist, 356 
Maniheizm, 182 
Mankur dağı, 268 
Manna, 290 
Mansur (Halife), 1 19 
Mantas, 335 
Mar Mari Bayramı, 328 
Mar Theodorus, 190 
Marcion, 63, 1 80, 181  
Mard bkz. Meşa 
Mardana bkz. Meşane 
Mardavic, 82 
Markos, 62 

Mary (Meryem) , 299, 326, 330 
Marzuban, 1 75 
Masebedan, 53 

Masmağan, 148 
Maşaallah, 131 ,  3 5 3 
Matta, 62, 314 
Maveraünnehr, 91 ,  225 ,  268 
Mazdak, 183, 184, 188 
Me'mun (Halife), 196, 244, 352, 356 
Me'mun b.  Ahmed es-Selern1 el
Herevı:, 304 

Me'mun b. Me'mun, 1 1 ,  29, 137 
Mecusi, 147, 1 73 ,  180, 1 92 ,  219,  
228, 306, 332 
Media, 139 
Medine, 69, 70, 1 12 ,  190, 255,  330, 
348, 349, 350, 353, 361 
Medinetü'l-Mansür, 278 
Medinüts-Selam, 1 94 
Mehdi (Halife) , 188, 189, 190 
Mehlail, 1 24 
Mekke, 23 , 69, 7 1 ,  1 12 ,  1 9 1 ,  255,  
347, 350,  352, 357,  360, 361 
Melkı:, 298 

Meruıs, 303 
Merv, 69, 72, 148, 188 ,  189 ,  300, 
314 
Merv-i Şahican, 72 

Meryem oğlu İsa, 56, 57, 58, 69, 

1 93 , 303 
Meryem, 56-58, 62, 63, 69, 1 64, 
193, 292, 299, 303, 305, 307, 308, 
3 10, 315 ,  316 ,  3 1 7, 322, 326, 327, 
330 
Merzüban b.  Rüstem, 183 
Mescidü'l-Aksa, 355 
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Mescidü'l-Haram, 355, 360 
Mesih, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 
128, 303-306, 309, 310,  3 1 1 ,  326, 

374 
Mesruka, 88 
Mesudi, 20, 89 
Meşa, 146, 153, 156 
Meşfuıe, 146, 153, 156 
Meton, 83, 243, 249, 273, 378 
Metrodorus, 241 ,  243, 245, 247, 
25 1-253, 260, 263, 264, 270, 271 ,  
273 ,  277-283 

Metuşaleh b. Enoh, 124, 173 
Mevdud, 12 
Meymun b.  Mihran, 69 
Mezopotamya, 69, 129, 133, 327 
Mısır, 17,  25 ,  56, 57, 60, 64, 67-69, 
79, 96, 101 ;  122, 125,  126, 127, 
128, 139, 143 ,  191 , 230, 237, 238, 
240, 245, 262, 268, 275, 275, 285, 
286, 290, 298 

Mısırlı, 62, 172, 191 , 308 
Mihrac, 148 
Mihrecan, 18, 269 
Miladiler, 107 
Miniyd-khwara, 227 
Minuçihr, 150, 153, 174, 203 
Mirin, 272 
Môbed, 72, 73, 150,  153, 206 
Mopueste, 190 
Mordehay, 291 
Mulıacir, 361 
Muhammed (sav), pek çok yerde. 
Muhammed b. Abdulaziz el-Haşimi, 
333 
Muhammed b. Abdullah, 190 

Muhammed b. Abdülmelik ez
Zeyyat, 281 
Muhammed b.  Ali b .  Şelmagani bkz. 
İbni Ebu'l Asakir 
Muhammed b.  Ali, 190 
Muhammed b. Behram b. Mityar, 
195, 262 
Muhammed b. Cabir el-Battani, 352, 
353 
Muhammed b. Cerir et-Taberi, 85 
Muhammed b. El-Cehm el-Bermeki, 
146 
Muhammed b. El-Hanefiyye, 190 
Muhammed b. El-Harezmi, 353 
Muhammed b.  İshak b. Üstad Bun
dad es-SerahsI, 66 
Muhammed b.  Mahmud en
Nisaburt, 32 
Muhammed b. Musa, 100 
Muhammed KazvinI, 15 
Muhtar b. Ebü Ubeyd es-Sakan, 190, 
354 
Muizzüddevle, 133 
Mukanna, 3 1 ,  188,  189 
Muktafi (Halife), 192 
Mukredir (halife), 192 
Mum Bayramı, 307 
Musa b. Isa el-Kisrevi, 162 
Müsa peygamber, 54, 57-61,  68, 70, 
98, 100,  101 ,  125, 126, 127, 162,  
177, 196,  285 , 286, 290, 291 , 292, 
294, 295, 302, 3 1 1 , 315 , 349, 356, 
357, 358, 360, 374 

Musevi, 65, 68, 133, 139, 140, 176, 
255, 293 
Musul, 65 , 68, 139, 170, 255, 293 
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Muşakkar, 346 
Mutasım (halife), 302 
Mütazıd, 30, 48, 72, 74, 120, 236, 

237, 240 
Müti (Halife), 1 66 
Muttaki: (halife), 166 
Mülük-u tavaif, 53, 156, 159, 1 60, 
1 77 
Münzir b. İmr'ulkays, 83 
Müseylerne b. Habib, 185 
Müstekfi (Halife), 166 
Mütevekkil,  72, 73 , 74, 207, 248 

N 
Nabat, 53, 293, 327 
Nablus, 6 1  
Nabunassar bkz. Buhtanassar 
Nadan, 292 
Nahor b. Serug, 125 
Naile (put), 75 
Narşahi, 226 
Nasır el-Utruş, 209 
Nasıruddevle, 1 33 
Natan, 285 
Nanle, 137 
Navcusnas b .  Azerbaht, 79 
Nebukadnassar bkz. Buhtanassar 
Necaşi, 147 
Necid, 346 
Necran, 299, 359 
Nehavend, 53 
Nehr-el-Sıla, 1 73 
Nemrud, 141 ,  142 
Nesa, 148,  183 
Nesef, 1 88 
Nestorius, 298, 309, 3 14, 325, 3 3 1  

Nestun, 298, 300, 325 
Neta, 346 
Nicaea, 309 

Nidun, 148 
Nikea (İznik) , 321 
Nil, 237, 25 1 ,  262, 265, 271 ,  272, 
273, 285 
Nisabur, 148 

Nissa, 303 
Noel 325, 326, 328, 330 
Nubiya, 147 
Nuh ibn Mansur, 2 10,  357 
Nuh oğlu Sam, 77 
Nuh oğlu Samir, 132 
Nuh peygamber, 106, 1 24 

0-Ö 
Oğuz, 12 ,  19, 268 
Ona çevrim, 102 
Orta kıran, 1 3 1  
Osman b. Affan, 361 
Ömer (Halife), 65, 69, 70, 72,  84, 
1 9 1 ,  206, 3 5 1 ,  361 

p 
Palın Sunday, 3 18 
Paraclete, 323 
Paskalya, 320 
Peçenek, 12, 1 5 ,  244 
Peleg b. Eber, 125 
Pers, 13-15,  66, 68, 69, 72-77, 
86-94, 108, 120, 1 2 1 ,  145, 147, 
150, 1 54, 1 56-163, 1 69, 1 70,  192, 
195, 197, 198, 206, 207, 2 1 1 ,  2 13 ,  
22 1 ,  225, 227 
Perviz, 72 , 1 64, 165, 272 
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Pesah bkz. Hamursuz 
Petrus, 304 
Peykend, 226 

Philip, 68, 79, 80, 83 
Philippus Arideus, 68 
Philippus, 68, 143 ,  241 , 243, 245-
247, 25 1 ,  253-255, 260, 263, 264, 
271 ,  273, 278, 280, 281 , 282 
Phocas, 315  
Pişdad, 150, 156  
Pişdadiler, 149, 1 52,  153 
Procopius, 3 1 5  

Ptolemaeus Philodelphus, 60 
Ptoleme hanedanı, 141 ,  142, 145 
Ptoleme, 47, 66, 67, 69, 7 1 ,  139, 
142 , 147, 1 80 , 240, 251 , 252, 264, 
273, 274, 343, 345 , 371 ,  374, 381 
Ptolemy; 288 
Purim, 290 
Pythagoras (Pisagor) , 1 72,  1 76 

R 
Ra'dda köyü, 373 
Rabbaniler, 1 06, 107 
Rabbi Eli, 127 
Radva dağı, 190 
Ramuş köyü, 226 
Res el-Calut, 55, 107, 1 66 
Rehoboam, 126 
Rey; 1 1 ,  220 
Roma, 68, 69, 145 , 300, 3 1 6  
Romanus, 304 
Rum, 69, 99, 1 08,  120, 122, 133, 
147, 149, 162, 193,  237, 240, 255, 
269, 293, 298, 300, 301 ,  302, 306, 
322, 335 

s 
Sa'b b. El-Hemmal el-Himyeıi, 84 

Sabbar günü, 293 
Sabii, 183, 332, 333 
Sabit b. Kurra, 30, 1 00, 132, 280, 
344, 345 
Sabit b. Sinan, 132,  133, 240, 241 ,  
265 
Sabit el-Amulı, 88 
Sabur şehri, kaldın 146 
Sachau, 15,  18,  19 ,  25, 28, 32-24, 

42, 54, 65, 68, 86, 89, 92, 139, 143, 
148, 1 73 ,  1 80, 1 87, 193, 200, 208, 
209, 2 12, 213 ,  219 ,  226, 230, 233, 
267, 304, 327, 337, 352 , 355, 395 
Sahhaıi, 30 
Sahib (İsmail b .  Abbad), 134 
Said ibn el-Fazl, 198, 207 
Said Mansur, 392 
Saklab, 148 
Salmanassar (Selm), 1 54 
Saluga (Şeytanların efendisi), 336 
Sam b.  Nuh, 124 
Samanı, 69, 2 1 8  
Samerra, 132 
Samira, 132 
Samirus, 83 
Samonas, 303 
Samud, 127, 292, 293, 3 1 6  
Saı_YJ_'a, 346 
San'a, 77, 346 
Sasan b. Babek, 90 
Saul, 127 
Save, 205 
Savran, 268 
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Sebbar Bayramı, 308 

Sebzerüd gölü, 267 
Seder-ôlam, 126, 128 ,  129 
Sefid-tuman (İspitamen), l 74, l 76 
Selam b.  Abdullah b. Selam, 63 
Selemiyye, 2 79 
Selevkus, 3 1 6  
Sellami, 353, 356 
Selman el-A'.şar, 293 
Selman-ı Farisi, 63, 207 
Semüd, 1 13 
Serahs, 148 
Serendib, 155 

Serene, 54 
Serenus bkz. Serene 
Sergius, 303 
Serir, 148 
Seroş, 93, 202, 221 ,  223 
Serüc bayramı, 334 
Seruc, 337 
Serug b. Argu, 125 
Sevad-ı Irak, 1 08 ,  185 
Seylan, 1 76 
Sezar, 68, 69, 77, 98, 147, 301  
Sıffin, 355 
Sır-derya, 5 1  
Sicistan, 245, 357 
Sidkiya, 287 
Simeon b .  Şabbae, 3 10 
Sina dağı, 59, 137,  259, 292, 307, 
393 
Sinan b .  Sabit 240, 241 ,  252, 271 ,  
277, 280, 283, 344 
Sindhind, 47, 66, 90, 100, 282 
Sini Manastırı, 336 
Sinnaherib, 1 54 

Sisin, 304 
Siyamek, l 4 7 
Siyavuş b. Keykavus, 77, 151 ,  156 
Slavyan, 268 

Soğd, 13, 15, 227 

Soğdiyan, 121  
Solon, 1 72 
Sualebe panayın, 283 
Subbar, 326 
Sul, 148 
Sultan Mahmud, 12, 25, 26, 29, 30, 
396 
Sultan Mesud, 12,  30 

Suristan, 185 
Suriye, 6 1 ,  64, 75, 79, 96, 103, 107,  
108, 1 73,  243, 254, 264, 279, 281 ,  
290, 298, 304, 332, 352 
Süleyman (peygamber), 62, 74, 107, 
1 18, 126-129, 191 ,  1 92, 197, 244, 
293, 349, 351 
Süleyrnan'ın Dükkanı, 244 
Sürremenraa, 73, 132, 133,  140 
Süryani, 1 08, 120, 121 ,  122, 148, 
237, 275, 299, 321 , 326, 327, 33 1 ,  
333 , 340 
Sütun Geçidi, 3 1 6  

ş 
Şa'bi:, 70 
Şahname, 146, 1 6 1  
Şalamim, 105 
Şaleh b Erfahaşd, 125 
Şam, 60, 149, 185, 243, 254, 255, 
264, 275, 279, 35 1 , 367, 368 
Şammas, 300, 30 1 
Şapür Zü'l-Ektaf, 75 
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Şapürkan, 161 ,  1 62, 181 ,  182 
Şar, 148 
Şarg (Carg), 227 
Şaş, 148 

Şavuot Bayramı (Toplanma Bayramı); 
292, 293, 295, 296, 314 
Şeb-i Keme, 217  
Şehrizür, 80 
Şemen1 (Budist)ler, 1 73 ,  174 
Şemma oğullan, 290 
Şemmer, 1 5 1  
Şemsü'l-meali Kabus b .  Veşmgir, 37, 
38, 1 68, 392 
Şia, 32, 83, 1 15 
Şii, 44, 1 17, 1 90, 312 ,  348, 395 
Şimşon, 127 
Şiraz, 88,  2 10, 221  
Şir-i Bamiyan, 148 
Şirvan, 148 
Şirvanşah, 1 48 
Sis, 124 

T 
Taberiye, 297 
Tabur dağı, 3 1 5  
Tahir b. Tahir, 2 1 1  
Tahmasp oğlu Zav, 208 
Tahran, 1 1  
Talekan, 189, 190 
Talut bkz. Saul 
Tanımam 423 
Taralı b. Nahor. 125 
Tarhun, 148 
Tecelli Bayramı, 328 
Teraguz, 337 

Tevrat, 37, 55, 56, 59-65, 96, 1 0 1 ,  
1 02,  1 2 5 ,  126, 138, 1 72,  285-288, 
290, 292-296, 307, 323 , 350, 358 
Thales, 67 
Theodosius, 307 
Theon Alexandrinus, 68 
Theon, 48, 68 
Thomas, 314 
Tiberias, 53  
Tiglatpalassar, 154 
Tih çölü, 126 ,  127,  287 
Tihame, 75 
Tikrit, 132 
Tirmiz, 148 
Tirmizşah, 149 
Tirrata (Atergatis), 335 
Togan, Z. V, 15 ,  16, 18, 32 
Toğuzguz, 14 7 
Tuba, 147 
Tüc et-Türki, 1 5 1  
Tudun, 148 
Tufan, 64 
Tus, 159, 2 2 1 ,  267 
Türk, 13, 14, 15 ,  1 6, 19, 25, 34, 35,  
120, 1 2 1 ,  122,  133,  147,  1 5 1 ,  1 64,  
1 66, 193 ,  212 ,  229,  244, 255, 399, 
406 

U-Ü 
Ubeydulla..h b. El-Hasan b. Ahmed b. 
Abdullah b. Meymun el-Kaddah, 83 
Ubeydullah b. Yahya, 72 
Uhud savaşı, 359 
Ukayl oğullan, 346 
Ukaz, 346 
Urfa, 309 
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Urşelim, 5 6  
Ümeyye oğullan, 190 
Ürdün, 279 
Üsruşene, 148 

Üstad Aliboron, 9 
Üzüm Bayramı, 3 1 5  

V-W 
Vahsuva, 335 
Vahş, 230 
Vasıt, 1 73 
Veda haccı, 50 

Velaclic, 3 1  
Veykard, 204, 2 1 2  
Viştasp, 1 70, 1 75,  1 77, 2 1 6  
Walis, 1 72 

Whitsunday, 323, 324, 326 

y 
Yafes, 65, 83 
Yaful bkz. Efridun 
Yahuda, 55,  56, 126,  129 
Yahüdl, 34, 54,  63, 108,  1 15 ,  1 2 1 ,  
123,  126, 129, 139, 169 ,  172, 178,  
184, 153, 1 84-288, 295-299, 306, 
320, 331,  332, 338, 339, 349, 350, 
392 
Yahya b.  Ali, 249 
Yahya b. Halid b. Berrnek, 73 
Yahya b. Kunase, 362, 366, 367, 375 
Yahya en-Nahv1, 230 
Yaktin ağacı, 359 
Yakub b. Musa en-Nikrist, 285, 286 
Yakub b. Tarik, 5 1  
Yakub el-Cündi, 2 5 ,  2 6  
Yakub ibn İshak el-Kindi, 2 1 5  

Yakubt, 3 3 1  
Yakup, 5 5 ,  63 
Yakut el-Hamevi, 1 6, 3 1  
Yared, 1 2·4 
Yazdan, 220 
Yecüc-Mecüc, 79, 85 
Yedi Uyurlar bkz. Ashab-ı Kehf 
Yehoyakim, 287 

Yername, 1 34, 1 85 ,  346 
Yemen, 77, 84, 147, 243, 255, 267, 
276 
Yengikent, 268 

Yeremya, 287, 3 1 0  
Yerrnuk, 355 
Yeroboam b. Nabat, 126, 293 
Yeşil Deniz, 79 
Yetmişler İncili, 63 
Yetmişler Tevratı, 60 
Yezdanbaht, 182 
Yezdigerd b. Şehriyar, 190 
Yezdigerd el-Hizan, 9 1  

Yezdigerd, 5 3 ,  69, 7 1 ,  72, 74, 77, 
9 1 ,  145, 160 ,  1 6 1 ,  1 62 ,  163, 164, 
165, 177, 190, 222 
Yezid, 351 , 354 
Yiftah, 127 
Yisus Navin, 127 
Yohannes, 62, 314, 315 , 322, 331  
Yunan b. Paris, 68 
Yunan, 24, 25, 68, 79, 122,  139, 
172, 199, 240, 288, 33 1 ,  394, 395, 
397 
Yunus, 137, 141, 3 1 0, 329, 359 

Yusuf, 62, 63, 64, 285, 304, 327, 
349 , 354 
Yuşa b. Nün, 289, 294 
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z 
Zab b. Tahmasp, 151  

.MAZIDEN KALANLAR 

zadeveyh b. Şaheveyhi, 88, 148, 205 
Zadun ibn Mahuy, 195 
Zafar şehri, 177 
Zahbane bayramı, 334 
Zaid b Muhammed ez-Zuğli, 155,  
156 
Zamzama, 89, 188 
Zekeriya b .  Barhiya b. İddo, 56 
Zekeriya Kazvini, 268 
Zekeriya peygamber, 303, 306, 308, 

3 13 , 3 14, 3 16, 349, 393 
Zemzem günü, 89 
Zencan, 221 
Zeraduşt, 53, 67, ,  91,  151,  161 ,  
1 70, 174, 175, 1 76, 1 77, 180, 181 ,  
183, 187, 192, 200, 203 , 208, 2 1 1 ,  
225, 332 
Zerdüştl, 42, 146 

Zeüs, 1 74 
Zeyd b. Alı, 351  
ZeydI-ler, 1 17, 
Zeytin Dağı, 323 
Zındık, 184 
Ziyc-i Şehriyar, 42 
Ziyc-i Şehriyara,ışah, 42 
Zü, 153, 154 
Zuzan, 187 
Zü'l-Mecaz, 346 
Zülkarneyn, 68, 79, 80, 83 , 84, 85 
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Ebü Reyhan el-Birün1 



434 MAZİDEN KALANLAR 

Ebü Reyhan el-Birünl'nin farklı bir resmi 



EBÜ REYHAN EL-BİRÜNİ 435 

Birünl'nin İran'da Lale Park'taki heykeli 

Birünl'nin anısına İran ve Mısır' da bastınlan pullar 



436 MAZİDEN KALANLAR 

Birünl'nm anısına Özbekistan'da dikilen heykeli 



EBÜ REYH.AN EL-BİRÜNI 437 

BirünI'nin Özbekistan'daki türbesi 



4 38 MAZİDEN KAlANlAR 



EBÜ REYHAN EL-BİRÜNI 439 



440 MAZİDEN KAlANlAR 

Birünl'nin Ay'ın değişik evrelerirj gösteren şeması. 
Üstteki yuvarlak Güneş'i teınsil ediyor. 



EBÜ REYHAN EL-BİRÜNI 
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Birünl'nin çizdiği Dünya haritası. 

441 



442 MAZİDEN KALANLAR 

Solda 8iriini'nin bir denemesinden 
Taşkent'de çizilen bir dünya haritası. 
Kuzey a§ağıdadır. Altta aynı haritanın 
değişik bölgelerinin tanınmasını kolay· 
!aştırmak için ters yiiz edilmiş şekli. 
1) Hazar Deniıi, 2) Çin, 3) Hinı:fıstan, 
4} lran Körfezi, S) l<ızıldeni:ı:. 
6) Karadeniz, 7) Akdeniz, 8) Mısır. 
9) fas. 10)EndUlüs, 1 1) Baltık Denizi, 
12)»0ünyayı Kuşatan Denizw. 

el-Biruni'nin piknometresi, yazma Beyrut 223. 



EBÜ REYHAN EL-BİRÜNİ 443 

BirCmI'nin anısına çeşitli ülkelerde bastınlan pullar. 



444 MAZİDEN KALANLAR 

BirünI, İsti'ab, Carullah 145 1 ,  v: 23a 

BirünI, İsti'Cib, yazma III.Ahmed, 3505 
Yengeç biçimli usturlap. 



EBÜ REYHAN EL-BİRÜNI 445 

Birünl'nin eserinden iki sayfa. 



446 MAZİDEN KALANLAR 

Birünl'nin Topkapı Sarayı'nda bulunan "Tahdid-u nihayati'l-ernakin" 
adlı eserinin ilk iki sayfası. 



EBÜ REYHAı"l EL-BİRÜNl 447 

Aynı eserin iki ara sayfası. 



448 MAZİDEN KALANLAR 

Biruni, İsti'ab, yazma, Carullah 1451 ,  v. 29b ve 30b 



BirünI, İsti'ab, Carullah 
145 1 ,  v. 23a 

EBÜ REY1-IAN EL-BİRÜNl 449 

BirünI, İsti'ab, İslam'da Bilim ve Teknik, II, s. 83 



450 MAZİDEN KALANLAR 

Birun1'nicrı küresel usturlabı. 



EBÜ REYHAN EL-BİRÜN1 451 

Birünl'nin mekanik astronomik takvimi, İsti'ab. 



452 WıAZİDEN KALANLAR 

Birüm'nin mekanik astronomik takvimi ve modem şekli. 



EBÜ Rı:YHAN EL-BİRÜNI 453 

Afganistan'da eski bir ateşgede kalıntısı. 



454 'VLAZİDEl\ KAU\NLAR 



EL-BIRÜNl 455 

sürdüren Mecüsiler 
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